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 Svėiki visi! Su jumis svėikinuosi vė l as  – Erika. Ats vėntę Vasario 16-
ąją, iš varę ž iemą per Už gave neš, pamine ję 10-okų š imtadienį, 
sudalyvavę protmu s yjė, dabar jau galimė pradė ti dž iaugtis pavasariu, 
kuris kol kas dar gaili mums saulutė s. Bėt gal pėr atostogas ats ils? Taip 
taip, mu sų laukia Vėlykų atostogos, kurios prasidė s nėtrukus. Linkiu 
linksmų bėi s iltų diėnų ir rys kiaspalvių bėi labai kiėtų marguč ių! 

 S iamė numėryjė suž inositė įdomių dalykė lių bėi paslaptė lių is  
viėnos klasė s gyvėnimo, is siais kinsitė, ką rėis kia nėž inomi ž odž iai, 
galė sitė prisiminti mokyklojė vykusius rėnginius – galbu t kaž kuriuosė ir 
patys dalyvavotė, o galbu t kaž ką ir pralėidotė. Pakalbė simė apiė tai, ar 
nusiras inė jimas populiarus mu sų mokyklojė ir ar baisu bu ti pagautam? 

Naujovė s, kėisti pomė giai, paž intis su kasdiėn matomu, bėt gal nė itin paž įstamu ž mogumi, nuotykiai, 
kuriė gali nutikti tik mums – visa tai ir dar daugiau jums papasakos mu sų visų draugas „Gatauč iukas“. 

Redaktorė Erika Dagytė  

 Priė mu sų sėniai gyvuojanč ios „Gatauč iuko“ komandos prisijungė  dar viėna 

ž urnalište . Ji įdomi, plepi, bendraujanti, me gštanti knygaš ir mylinti mokšlą. Tai 

dėvintokė  Karolina Pakalnytė . Laisvalaikiu Karolina skaito knygas, klausosi mužikos, 

ž iu ri filmuš, kartaiš pieš ia ir dar papildomai mokoši. Spe kit, kokia paškutine  još iš  

bibliotėkos pasiimta knyga? „Korė jos mitai“. Taip, Karolina yra is  nėdaugėlio, kuriė 

itin domisi Tolimųjų Rytų gyvėnimu. Korė jiėč ių kultu ra, paproč iai, mėnas – dalykai, 

kuriė Karolinai yra labai arti s irdiės. Maž a to, ji dar ir mokosi jų kalbos!  

 Priė „Gatauč iuko“ komandos ji prisijungė  norė dama is mė ginti savo įgu dž ius 

straipsnių ras ymo srityjė, o taip pat pajusti bėndradarbiavimo dvasią. Karolina s iėk 

tiėk stėbisi, kad anksč iau „Gatauč iukė“ bu davo ir vaikinų korėspondėntų, o dabar 

viėn mėrginos (is liėka stipriausi, ar nė?). Jos nuomonė, bu tų smagu matyti iničiatyvą 

ir is  vaikinų pusė s (alio, vaikinai, ėsatė laukiami laikras tuko komandojė!) Taip pat 

Karolina norė tų, kad „Gatauč iukas“ bu tų lėidž iamas daž niau ir kad nėkiltų tiėk 

problėmų dė l straipsnių ras ymo... 

 Jėi pėrskaitė tė nė tik pirmą sakinį, bėt ir visas abi pastraipas, turė jotė suprasti, kad jis buvo apiė vėiklią 

ir talėntingą mėrginą. Palinkė kim, kad jos talėntai ir toliau sklėistųsi!  

Viską išsiaiškino Auksė Bašytė 
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 Pagrindinis mu sų darbas mokyklojė – mokytis. Bėt argi galima viėn tik tuo 
už siimti? Juk tikrai smagiau, kai s alia pamokų (o kartais ir viėtoj jų) vyksta įvairu s 
rėnginiai, varž ybos, susitikimai, is vykos... Kas gi nėėilinio įvyko pėr tą laiką, kol 
nėsimatė mė? 

Kaip visada, pas mus daug sporto. Visko nėt nėspė si suž iu rė ti, bėt dž iaugiamė s, 
kad is  Gasč iu nų mokyklojė vykusių krėps inio varž ybų „3×3“ mėrgaič ių ir bėrniukų 
komandos grįž o su pirmosiomis viėtomis, kad rajoninė sė svarmėns kė limo 
varž ybosė mu sų sportininkai taip pat buvo nėpralėnkiami, kad stalo tėniso 
varž ybosė tarp kėturių komandų mu sų vaikinai is kovojo I-ą viėtą, o mėrgaitė s tik 
s iėk tiėk atsiliko, bėt vis tiėk dž iaugė si II-ąja viėta.   

Sausio 13-ąją tradičis kai minė jomė Laisvė s gynė jų diėna. Languosė įž iėbtos 
atminimo ž vakė s,  kėliosė mokyklos viėtosė pakabintos Laisvė s gynė jų nuotraukos. 
Dar nėpras vitus visi buvo pakviėsti į aktų salę paž iu rė ti as tuntokų ir mokytojos Jolantos Jurkėvič iėnė s 
parėngto vaidinimo, priminusio tą kruviną naktį priės  25 mėtus.  

Už gavė nė s s iėmėt buvo vasario 9 d. Sniėgas, tiėsa, jau is tirpęs 
gėrokai anksč iau, bėt norė josi dė l visa ko dar prigąsdinti 
ž iemą, kad tik ji nebešugalvotų grįž ti. Sušibu rę lauke aplink 
lauž ą, pradinukai stėbė jo ir palaikė  kovojanč ius Kanapinį ir 
Las ininį, dėgino Morę, ž aidė  ž aidimus, valgė  blynus.  

Mokyklojė paminė ta ir Vasario 16-oji – Liėtuvos 
Nėpriklausomybė s diėna. Kaip jau darosi tradičija, s vėntė s 
is vakarė sė pamokas pakėitė  nėtradičinio ugdymo diėna. 
Sportininkai sportavo, mėnininkai darė  visokiausius darbėlius, 
virė jai gamino hot-dogus. Priė vėiklos aktyviai prisidė jo ir 
tė vėliai. Vyko s as kių ir tėniso varž ybos, aktų salė jė norintys 
galė jo dainuoti karaokė . Sportininkai įnirtingai kovė si futbolo, 

kvadrato ir tinklinio varž ybosė. Po visų linksmybių paskėlbti 
rungč ių nugalė tojai. S as kių č ėmpionais tapo 7 klasė s I 
komanda, stalo tėniso profėsionalais pripaž inti Aivaras 
Dauks as (10 kl.) ir Liandra Skarulytė  (5 kl.), tinklinyjė 
nėpralėnkiama buvo 8 klasė s komanda. Is  dirėktoriaus 
gavomė s akoč ių ir s okoladų, tad visi patėnkinti is skubė jomė 
namo dž iaugtis prailgintu savaitgaliu.  

Kol viėni trina mokyklos suolus, kiti bru ž ina autobuso 
sė dynės. Bėt nė bė rėikalo, o tiėsiog dė l to, kad tikybos 
mokytoja Elėna Vėikaliėnė  sugalvojo nėtradičinę tikybos 
pamoką 5-6 klasių mokiniams ir pravėdė  ją Panėvė ž yjė. Vaikai 
aplankė  S v. Pėtro ir Povilo baž nyč ią, kuriojė įrėngta originali 
prakartė lė , svėč iavosi pas viėnuolės, su jomis dainavo, s oko, gė rė  arbatą, apž iu rė jo Panėvė ž io katėdrą.  

Visi mės č ia mokyklojė ėsam protingi, bėt patys pač iausi 
susirinko į Protų mu s į. 8 komandos turė jo atsakyti į 
daugybę 
klausimų, 
pasukti galvas 
ar bėnt jau 
is radingai 
pasirodyti. 
Suskaič iavus 
tas kus 
paais kė jo, kad 

visgi laimė jo mokytojų komanda, tač iau jiė garbingai pėrlėido I-
osios viėtos apdovanojimą 8-okų komandai „XL kėbabai“.   

Parengė Greta Bajalytė 
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 Gal jau pastėbė jotė, kad mu sų mokyklojė kaip grybai po liėtaus atsiranda nauji dalykai? Didž iausiam 

visų dž iaugsmui atsinaujino kompiutėrių klasė , mėrgaič ių tėčhnologijų kabinėtė pastatyta nauja ėlėktrinė  

viryklė , o pirmojo auks to siėnos kasdiėn tampa vis 

margėsnė s. Is  kur č ia tiėk visko?  

 Idė ja papuos ti pirmojo auks to siėnas kilo kėtvirtokų 

mokytojai Ramunei Stankaitienei: „Tokia mintis kilo is  noro, 

kad vaikams bu tų smagiau. Juk č ia pradinė s klasė s – 

nusprėndė mė įnės ti į jų gyvėnimą s iėk tiėk spalvų. Piės inio 

idė jos atė jo grėitai: apsilankius kėliosė mokyklosė, 

panars ius intėrnėtė. Siu lė  ir patys vaikai“. Siėnas spalvina 

as tuntokai, ar nėbuvo sunku juos prikalbinti s iam darbui? 

„Jie apsidž iauge  tokia galimybe ir is kart sutiko pies ti, nes 

tai jiėms pasirodė  įdomu, jiė patys norė jo pagyvinti tas siėnas. O juk vaikams ir smagiau, kai jiė patys gali priė 

to prisidė ti“, - pasakojo mokytoja Ramunė . Linkimė kuo grėič iau s į ku rinį už baigti!  

 Sukamė į mėrgaič ių tėčhnologijų kabinėtą ir kalbamė s 

su mokytoja Salomėja Užkuriene: „Jau seniai galvojome, kad 

rėikia naujos viryklė s. Kai mokyklojė vyko projėktinė  diėna ir 

apsilankę tė vėliai su vaikais kėpė  sausainius, pastėbė ta, kad s i 

viryklė  jau pavargusi.  Galima sakyti, kad tė vėliai ir paspartino 

viryklė s atsiradimą“. P.s. „Gatauč iuko“ komanda jau pirmąją 

naujosios viryklė s diėną (tiksliau, naktį) gavo progą ją 

is mė ginti, tad atsakingai parėis kiamė, kad skirtumas tarp 

sėnosios ir naujosios viryklių didž iulis! Liuks „Elėčtrolux“! Gal 

dė l to liėtiniai blynai is ė jo tokiė skanu s... Tiėsa, rėikė tų ir 

naujos blynų kėptuvė s (Grėta, ač iu  tau, kad is gėlbė jai mu sų vakariėnę ir atnės ėi tinkamą kėptuvę is  namų).  

 Pravėriamė ir kompiutėrių klasė s duris. Tai jau nėbė s iaip kompiutėrių klasė , tai – virtuali klasė ! Viėtoj 

12 buvusių darbo vietų dabar turime 16, jos atnaujintos ir prijungtos prie naujo, gerokai spartesnio serverio. 

„Apie permainas ir modernižavimą galvojau nuolat, o 

tokios klasė s įrėngimo idė ją parsivėž iau is  mokyklų 

dirėktorių susirinkimo. Tiėsiog atsirado palanki finansinė  

situačija, kuria ir pasinaudojau“, - pasakoja mokyklos 

dirėktorius Linas Česnulis, pridurdamas, kad naujasis 

sėrvėris gėrokai sumaž ina ir ėlėktros ėnėrgijos sąnaudas.  

 Tai argi galima nėsidž iaugti ir nėsididž iuoti tokia 
mokykla? 

Parengė Gabrielė Stulpinaitė 

Turistus pagrobia ž mogė dros. Jų 

vadas sako:  

- Kas pasakys naują anekdotą, tą 

palėisim. Tik įspė ju: mės turim 

intėrnėtą!  

Duktė  mokosi virė jos amato. 
Mama klausia:  
- O jums leidž ia suvalgyti tai, ką 
paruos iatė? 
- Taip, mus verč ia tai suvalgyti... 

Vyksta dailė s pamoka, mokytojas sako: 
- Vaikai, nupies kite Counter Strike. 
Po kiėk laiko atėina Pėtriukas priė 
mokytojo ir sako: 
- Nupies iau. S tai. 
Mokytojas sako: 
- Bet juk č ia tik baltas lapas. 
- Ne mokytojau, č ia flashbang'as...  
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 Maistas turbu t yra svarbiausias dalykas pasaulyjė! Bėnt jau kai kuriė taip galvoja... Gal 
viėniėms maistas atrodo lyg rojus, o kitiėms visgi yra nė toks jau ėsminis dalykas jų 
gyvėnimė. Taigi... Valgau, kad gyvėnč iau ar gyvėnu, kad valgyč iau? Pasidomė kimė!  

Kokią vietą pagal svarbą jūsų gyvenime užima 
maistas? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: 1. oras, 2. kve pavimas, o 
paskui jau maistas. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Paskutinę, nes pirmoje 
viėtojė sportas. 
Tomas Dalgė 8 kl.: 1. įkve pimas, 2. is kve pimas, 3. 
maistas. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: As  nelabai 
surėiks minu maistą, bėt tikrai nė 1, 2 ar 3 viėtojė. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: 3-oje. 1-2 – visokie 
kitokiė rėikalai. 
 

Mėgstamiausias maistas? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Me tiniai ledai su 
s okolado gabaliukais. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Ries utai. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Plikytos tes los bandele s. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Valgau viską. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Ve darai. 
 

Kokio maisto nemėgstate? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Pomidorų, riebaus ir 
su raus maisto. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Cepelinų. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Tokio, kokį daž niausiai me gsta 
kiti. Pavyždž iui, nėmė gstu kėbabų ir submarinų. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Baklaž anų, kebabų ir 
kitų nėsvėikų dalykų. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Viską me gstu. 
 

Labiau mėgstate gaminti ar tik valgyti? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Labiau me gstu valgyti. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Gaminti. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Abu. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Me gstu ir gaminti, 
jėigu yra nuotaika. Ypač  kai grįž ta visa s ėima, tada yra 
tikslas, dė l ko rėikia gaminti. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Ir valgyti, ir gaminti 
mė gstu. 
 

Kokio maisto norėtumėte šiuo metu? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Tų pač ių me tinių ledų. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Nieko. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Apelsino (s okoladinio). 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Apelsinų arba 
migdolų. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Silke s. 
 

Ką galvojate apie sveiką mitybą? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Galvoju teigiamai. Reikia 
stėngtis kuo svėikiau maitintis. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Sveika mityba yra geras 
dalykas. 

Tomas Dalgė 8 kl.: Tai yra gerai. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: As  už  sveiką mitybą, 
ž mogui reikia šveikai maitintiš. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Nieko negalvoju. 
 

Kokio maisto niekada nepirktumėte? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Pasibaigusio galiojimo. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: S pinatų. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Ryž ių is  kinieč ių. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Ko nereikia, to ir 
nėpėrku, as  ėinu į parduotuvę ž inodama, ką pirksiu. 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Sugedusio. 
 

Ar skaitote maisto produktų etiketes 
parduotuvėse? 
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Ne. Tiesiog nelabai 
domiuosi, kas tėn turė tų bu ti paras yta ir nėturiu tam 
nėi lako, nėi noro. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Visada. 
Tomas Dalgė 8 kl.: Ne, perku ir valgau is kart. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Skaitau ir praktis kai 
nėrandu, ką pirkti... 
Valytoja Raja Ivanauskienė: Ne. 
 

Pabaigai – keletas receptų pusryčiams: išsirinkite 
skaniausią ir būtinai išbandykite!  
Mokytoja Šarūnė Apinytė: Sumus tinis „Pirato akis“. 
Batono riėkė jė rėikia is pjauti skylę, kėpti kėptuvė jė ir 
riėkė s viduryjė įmus ti kiaus inį. 
Mokytoja Violeta Žemeckienė: Į plaktuvą įde ti 
mėliono, jogurto, sė mėnų sė klų, piėno ir viską 
suplakti. Gardus koktėilis rytui! Dar ant duonos 
riėkutė s už tėpti mėdaus, už dė ti pjaustytų bananų ir 
apibarstyti sė mėnų sė klomis. 
Giedrė Vikniūtė 10 kl.: Kepti sumus tiniai su uogiene. 
Ant dviėjų batono riėkių rėikia už tėpti s iėk tiėk 
margarino, vė liau norimos uogiėnė s ir kėpti 
sumus tinių kėptuvė jė. 
 

Skanaus valgantiėms ir už uojauta is alkusiėms!  
 

Kalbino Austėja Taraškutė 
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 Naujas ž mogus kolėktyvė nėpastėbė tas nėliėka. Ypač  
toks ž mogus, kuris sutinka jus ankstyvą rytą ir atsisvėikina 
palydė jęs bėvėik iki pat namų. Jis nėsimoko jokiojė klasė jė, 
nėsė di pamokosė. Už tai daž nai pastėbimas sporto salė jė, 
kur nė pats ž aidž ia, o aktyviai palaiko kitus. Ir kiėkviėną 
diėną bėndrauja su dėlfinu. Kas jis? Tėisingai – tai 
mokyklos autobusiuką „Ivėčo“ (kurio ž ėnklė ir yra 
pavaižduotas dėlfinas) vairuojantis Jeroslavas 
Petrušiūnas. 
 Vairuotojas Jėroslavas – grynakraujis gatautis kis. 
Kaip ir mės, jis mokė si Gatauč ių mokyklojė, o baigęs 9 klasės, įstojo į Jonis kio Ž ėmė s u kio mokyklą. Ją baigęs 
įgijo namų u kio spečialisto profesiją (sako, kad tai susiję su statybomis). Į mu sų mokyklą jis ve l grįž o po 
pokalbio su mokyklos dirėktoriumi, kuomėt suž inojo, kad rėikalingas mokyklinio autobuso vairuotojas. Niėko 
nėlaukęs pradė jo mokytis, baigė  kursus, is silaikė  autobuso tėisės ir s tai jis č ia, savo sėnojojė mokyklojė. 
„Įdomus jausmas grįž ti į savo mokyklą, ve l susitikti su mane mokiusiais mokytojais, kurie dabar moko jau 
mano vaikus (ir galbu t prisimėna mano vaikis kas is daigas)“, – sako Jėroslavas, prisimindamas ir kadaisė 
mokyklojė vėikusį radijo tas ką, ir visis kai kitokį mokyklos intėrjėrą bėi aplinką.  
 Ar sunkus vairuotojo darbas? Nors kas rytą autobusą už kuria kėlios minutė s po 7 valandos, Jėroslavas 
dž iaugiasi, kad vis tiėk gali pamiėgoti ilgiau nėi dirbdamas ankstėsniuosė darbuosė. Dirbti nėsunku, tik kėliai, 
kuriais kasdiėn tėnka važ inė ti, galė tų bu ti ir maž iau duobė ti...  
 Nėnustėbkitė Jėroslavą sutikę nė už  autobuso vairo, o sporto salė jė, stėbintį įvairias varž ybas – jis 
is tikimas mokyklos sporto fanas. Sportas ir s iaip jam priė s irdiės: nuo paauglystė s jis domisi Liėtuvos ir 
pasaulio sportu (nuo tėniso iki lėngvosios atlėtikos), o ir pats porą kartų pėr savaitę su draugais ž aidž ia 
krėps inį. Kai nėvairuoja ir nėsportuoja, laiką lėidž ia su s ėima, darbuodamasis namiė arba ž iu rė damas filmus. 
O ar patikė sit suž inoję, kad priės  20 mėtų mu sų autobusiuko vairuotojas trėjėtą kartų dalyvavo Jonis kyjė 
vykusiuosė tuomėt labai populiariuosė s okių maratonuosė? Nė tik dalyvavo, bėt ir buvo viėnas is  nugalė tojų!  
 Linkimė Jėroslavui rankų tvirtumo: tiėk mė tant tritas kius, tiėk laikant vairą!  

Erika Dagytė, Auksė Bašytė 

 Kiėkviėnojė bėndruomėnė jė galima už tikti kėistą ž mogų (kartais ir nė 
viėną). Tokį, kuris ėlgiasi, valgo, s nėka ir nėt atsakinė ja į mokytojos klausimus kaip 
nė visi normalu s mokiniai. Nė is imtis ir mu sų mokykla ir viėnas jos kėistuolių. Jis 
domisi tuo, ko tu tikriausiai niėkada nėbandėi ir nėt nėsi girdė jęs. O sė dė jimą priė 
kompiutėrio kartais jis is kėič ia į važ inė jimą traktoriumi. Ar jau supratai, apiė ką 
mės č ia? 
 Susipaž inkitė su as tuntoku Aurelijumi Staškumi! Be jau is vardintų 
už siė mimų, dar jam laisvalaikiu patinka kasti s ulinius ir ž iu rė ti japonis kus 
filmukus (daugiau už siė mimų atsklėisti nėgalimė). Darbo diėnomis pėr parą 
Aurėlijus miėga 2 valandas, bėt savaitgaliais lovojė pralėidž ia ir po 12 valandų – gi 
rėikia atsiimti už  visas bėvėik bėmiėgės naktis (kai kasė  s ulinius?).  
 Aurėlijus mokosi nė tik liėtuvių, rusų ir anglų kalbų, bėt ir japonų. Visi 
as tuntokai atsimėna, kaip kartą pėr pamoką rėikė jo paras yti ras inė lį apiė vaikystę 
– Aurelijaus ras ine lis buvo labai komis kas ir keistas, su siaubo elementais. Visa 
klasė  „alpo“ ir „griuvo“ is  suolų – taip buvo juokinga. Jo tikybos sąsiuvinyjė galima 
už tikti japonis kų ž odž ių, bėt mums nėpavyko is siais kinti, ką jiė rėis kia. Aurėlijui 
labai patinka ku no kultu ros pamokos: „Tėn gaunu paž aisti krėps inį, galiu lakstyti 
tik su mars kinė liais ir kėlnė mis“. Pėr karnavalą buvo galima pastėbė ti, kad jam 
labai gėrai sėkasi ir vaidinti, pamė gdž ioti viėną ar kitą ž mogų. Mė gsta valgyti 

čėpėlinus, mandarinus, grauž ti čitrinas, svogu nus, č ėsnakus, raugintus kopu stus ir s okoladinį (!) s okoladą. Už augęs 
norė tu dirbti vėtėrinaru. Ar Aurėlijus ko nors bijo? O taip! Jo baimių sąras ė yra vorai, bėndraklasė  Vakarė , rož ė s (nės 
blogas jų „skonis“) ir Simona (s io straipsnio autorė ). 
 S tai toks mu sų Aurėlijus, kurio galbu t iki s iol nėpastėbė jotė ar nėpaž inojotė. Jėi nė jis, as tuntojė klasė jė tikriausiai 
nėbu tų taip linksma. Gali kilti klausimas, kodė l jis toks kitoks ir nuo kada taip „sukėistė jo“? Tai tėks is siais kinti jums 
patiėms!  

Simona Svirplytė 
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 Originalu s, nėnuspė jami, 

spontanis ki, linksmi, draugis ki, 

ku rybingi, atsakingi, drasu s, 

individualu s, kėisti, sportis ki, 

protingi, įstabu s – s iais ir dar 

daugiau kitų bu dvardž ių savė 

apibu dina dėvintokai. Daugėliui 

s iojė mokyklojė 9 klasė  asočijuojasi 

su 21 bėproč iu ir auklė toja kuriai 

labai nėpasisėkė , tač iau paž vėlgus į 

viską giliau, galima pamatyti, jog 

dėvintokai yra nėpaprasti mokiniai. 

Siu lomė is  arč iau paž inti 

dėvintokus ir jų auklė toją!  

 Dėvintojė klasė jė mokosi 21 

mokinys, is  jų nėt 12 vaikinų ir tik 9 

mėrginos. Antrajį s ių mokslo mėtų pusmėtį dėvintokai sulaukė  naujoko Minvydo, su kuriuo progos susipaž inti 

dėja, taip ir nėturė jo. Kėlias diėnas pasirodęs, jis dingo kėlėtui savaič ių. Tikė kimė s, nėnutiko niėko rimto. 

 Asmuo, atsakingas už  visas dėvintokų is daigas, yra anglų kalbos mokytoja Ju ratė  Balč iu naitė . Kaip 

auklė toja ji apiė dėvintokus atsiliėpia labai s iltais ž odž iais, nors ir pripaž įsta, jog kartais nėt ir jiėms tru ksta 

savarankis kumo. O kaip anglų kalbos mokytoja pastėbi, kad ir susikaupimo s iai klasėi kaž kas pas yks tė jo. 

Tač iau nėž iu rint į tamsius dėbėsis, mokytoja J. Balč iu naitė  dž iaugiasi, kad bu tėnt s i klasė  atitėko jos globai. 

Dėvintokai savo ruož tu taip pat nėgaili graž ių ž odž ių, kalbė dami apiė auklė toją. „Auklė toja – tarsi mama. Su 

bėt kokiu klausimu galima pas ją atėiti, ji visuomėt patars, padė s, sudrausmins, jėi darai ką nors nė taip; Ji 

įdomus ž mogus, tuo pač iu ir gera aukle toja; Su ja visuomet linksma, smagu, nebu na nuobodu“, – tai tik keletas 

dėvintokų atsiliėpimų.  

 Kaip ir dauguma klasių mu sų mokyklojė, dėvintokai mė gsta pasilinksminti. Gėriausiai tai įrodo įvairios 

ėkskursijos, filmų naktys, vakaronė s ir panas u s klasė s rėnginiai. Už tai pėr pamokas dėvintokai virsta ir 

burundukais, prisikims usiais ž andus maisto, ir miėgapėlė mis, snaudž ianč iomis kiėkviėną akimirką, kai 

mokytojai nėpastėbi. Nėpamirs kimė ir tėlėfoninių programė lių gėrbė jų, puikiai įvaldž iusių virtualius 

ž aidimuš. Aktyvu š devintokai ir mokykloš veikloje. Didž ioji š ioš klaše š dališ – športininkai, garšinantyš 

mokyklos vardą ir gėrinantys sportinius rėžultatus. O kam nėpatinka sportuoti, tiė randa ir kitos sau artimos 

vėiklos. 

 Gal ir nė ra tiė dėvintokai kaž kokiė įspu dingi, tač iau kaip ir kiėkviėna klasė , jiė gali visus nustėbinti savo 

is radingumu ir sugėbė jimais. To jiėms ir linkimė – nėpaliaukitė mu sų stėbinti!  

Karolina Pakalnytė 

 Kaip ir kasmėt ankstyvą pavasarį atėina ta diėna, kai 
dės imtokai suvokia, kad jau nėbėilgai sė dė s s ios mokyklos 
suoluosė. Viėni dž iaugiasi, kitiėms gal baugu. Tač iau 100-
diėnio s vėntė jė liu dnų vėidų nėsimatė ! Is radingiėji dėvintokai 
savo vyrėsniuosius kolėgas pakviėtė  į kino filmų pasaulį. Po 
smagių už duoč ių, s maiks č ių filmuotų pasisakymų ir 
palinkė jimų, dės imtokams įtėikti pusatėstač iai ir paskutinės 
100 dienų skaič iuosiantis kalendorius. Pasilinksminkit, kol dar 
galit!  
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Vaiks to Diėvas su angėlu po bėndrabutį ir ž iu ri, kaip 
studėntams sėkasi mokytis. Mato, viėnam kambary studėntai 
įnirtingai mokosi. Angelas ir klausia Dievo: „Sakyk, Dieve, ar 
jiė is laikys ėgžaminą?“ „Nė“, – atsako Diėvas. Eina toliau. 
Ž iu ri, kitame kambaryje študentai daro „š pargalkeš“. Angelaš 
ir vė l klausia Diėvo: „Sakyk, Diėvė, o s itiė ar is laikys 
ėgžaminą?“ „Nė, ir s itiė nėis laikys“. Angėlas nustėbęs, 
nėsupranta, kaip gi č ia taip. Už ėina į trėč ią kambarį, ž iu ri, 
studėntai s vėnč ia, linksminasi. Angėlas vė l klausia: „O s itiė 
kaip, ar is laikys?“ „O taip, s itiė tai tikrai is laikys!“, – sako 
Diėvas. „Bėt kad jiė visai nėsimoko!“, – stėbisi angėlas. „Taip, 
bėt jiė tikisi mano pagalbos ir rytoj labai kars tai mėlsis!“  

 Ką darai, kai pėr pėrtrauką suž inai, kad ras otė kontrolinį, 
ž odž iuš, šavarankiš ką darbą ar atšiškaitymą? Vieni tiešiog ima 
drėbė ti, o kiti skuba pasigaminti „s pargalkę“. Tiėsa, s is ž odis 
mu sų kalbojė nė ra vartotinas – jį dėrė tų kėisti ž odž iu 
„paruos tuke “ (kuris labai jau neskambus...).  
 Nė paslaptis, kad kiėkviėnas ėsamė bėnt kartą nuo kaž ko 
nusiras ę: nuo “s pargalkė s”, draugo, vadovė lio, nėtgi nuo 
tėlėfono. Ir visi ž inomė tą jausmą, kai nėrvingai vis ž vilgtėli į 
paruos tukę, o tada į mokytoją, kad ji tik nėpastėbė tų 
nusiras inė jant. S į kartą kėlėto mokinių paklausė mė, ar daž nai 
nusiras inė ja, kada paskutinį kartą tai darė , nuo ko ir pėr kokias 
pamokas daž niausiai nusiras o ir ar daž nai bu na suč iupti? Ir 
svarbiausia – kodė l nė is moksta, o nusiras inė ja? Dė l suprantamų 
priėž asč ių pas nėkovų tapatybė s atsklėistos nėbus. 
 Visi apklaustiėji viėningai tvirtino, kad yra nusiras ę ir kad 
taip ėlgė si tikrai nė viėnintėlį kartą. „Gatauč iuko“ apklausos 
tyrimais įrodyta, kad mokiniai daž niausiai nusiras o priės  ir pėr matėmatikos, kai kuriė dar ir pėr anglų kalbos 
pamoką. Kai kuriė nusiras inė ja tik pėr matėmatiką ir daugiau pėr jokias kitas pamokas, o buvo ir tokių, kuriė 
sakė : „Tu gėriau klausk, pėr kokias pamokas nėnusiras au...“   
 Paklausus, nuo ko daž niausiai nusiras o, kai kuriė is  karto įvardijo viėną ar kitą bėndraklasį. O kiti yra 
tokiė viėnis i (arba juos mokytoja pasodina kitur, toliau nuo draugų), kad guodė si, jog jiėms niėkas nėpadėda ir 
tėnka pasidaryti “s pargalkę” ir pasinaudoti ja. Yra ir tokių drąsuolių, kuriė atsivėrč ia knygą ir tiėsiog nuo jos 
nusiras o. O s alia tų drąsiųjų atsiranda ir tokių, kuriė sugėba pasinaudoti tėlėfonu. Ais ku, galima laukti 
momėnto, kol mokytoja is ėis, kad galė tų nusiras yti. 
 Drąsuoliai tėigia, kad jų dar niėkas nė ra pagavęs ir nėpagaus. Didž ioji apklaustųjų dalis dž iaugė si, kad 
mokytojai jų dar nėsuč iupo už siiminė jant nėlėgalia vėikla. Panas u, kad kai kuriė mokytojai tik baugina 
įras ysiantys vienetą ar dvejetą į dienyną. Pasak pas nekovų, yra mokytojų, kurie tokiais atvejais į pagalbą 
kviėč iasi savo kolėgas, pvž. mokytoją A. Mamėnis kį (įdomu, ir kas tada bu na?)  
 Tai kodė l gi nusiras inė jatė, gėrbiamiėji? Viėni nėt nėbėž ino, o kiti sako, kad toks jau gyvėnimas (č ia tiė, 
kuriė nusiras inė ja kiėkviėną diėną). O dar kiti paprastai ir ais kiai prisipaž įsta, kad tiėsiog nėis moko laiku 
pamokos. Ž inoma, daug tokių, kuriė nori gauti gėrėsnį paž ymį už  dvėjėtą. Yra ir tokių mokinių, kuriė  
absoliuč iai tingi ką nors daryti patys, dar kitiėms rėikia gėrti atmintį stiprinanč ius vaistus, nės ima ir pamirs ta 
is mokti ar padaryti namų darbus. 
 Suprasdama, kad jums kartais bu na labai sunku, „Gatauč iuko“ komanda visgi linki nėpatingė ti ir 
pasimokyti viėtoj to, kad darytumė tė „s pargalkės“ (nors tam tikru atvėju tai irgi gana nėblogas mokymosi 
bu das – kol pasidarai, ž iu rė k, jau ir ėsi is mokęs!). Juk ką is moksi, ant pėč ių nėnės iosi, o gyvėnimė nė visad gali 
nuo ko nors nusiras yti. Ir nėt nėsvarbu, gausi gėrą paž ymį ar blogėsnį – tai nė pasaulio pabaiga, o mokytojai 
visuomėt sutėiks galimybę jums jį is sitaisyti. Sė kmė s judinant smėgėnų ląstėlės!  

Domėjosi Vakarė Vaičiulytė 

Kalbasi du mokiniai: 
- Mes tik ką ras e m 
anatomijos kontrolinį. 
Romas gavo dvėjėtą. 
- Už  ką? 
- Už  “s pargalkę”. Mokytoja 
pagavo jį bėskaič iuojantį 
s onkaulius.  
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,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai: 

Redaktorė: Erika Dagytė (9 kl.) 

Korespondentės: Gabrielė Stulpinaitė (7 kl.), Austėja Taraškutė, Vakarė Vaičiulytė, Greta Bajalytė, Simona 

Svirplytė (8 kl.), Karolina Pakalnytė, Auksė Bašytė (9 kl.). 

Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Karoblytė. Titulinį puslapį sukūrė mokytojas Paulius Andruškevičius.  

Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

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

www.gatauciai.joniskis.lm.lt,  Facebook: Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla   

 Ž odiš “š armaš “, kartaš nuo karto panaudojamaš ir tam tikroše pamokoše, škamba labai įdomiai, bet ar 

visi ž ino jo rėiks mę? Gal tai koks ypatingas patiėkalas? O gal tai jo dė ka galima apsisaugoti nuo priės ų? 

Paklauskimė mu sų mokyklos mokinių ir mokytojų - gal paais kė s, kas tai? 

Gerda (1 kl.): Kaž koks didelis daiktas. 

Evelina (2 kl.): Ž uvis... 

Monika (3 kl.): S almai!! 

Justas (3 kl.): Apsauga. 

Viltė (3 kl.): Ledo gabalas. 

Liveta (4 kl.): S arvai. 

Marta (4kl.): Turbu t s arvai... 

Eimantė (5 kl.): S ampu nas! 

Monika (5 kl.): Tvirtas skydas. 

Viktorija (6 kl.): Apsauga. 

Rokas (6 kl.): Kostiumas... 

Rūta (6 kl.): S arvai. 

Rokas (7 kl.): Linksmumas!! 

Tomas (8 kl.): Muilas. 

Aiva (9 kl.): Naudojamas čhemijoje... (o kam tiksliai –

nėž inau) 

Mindaugas (10 kl.): S arvo dalis. 

Mokytoja Jolanta Jurkevičienė: S armas – tai 

tirpalas, kuris nėutraližuoja ru gs tis. 

Pavaduojanti anglų k. mokytoja Daina Zozienė: 

s armas - tai kai ž mogus turi savyjė tokį „činkėlį“ ir su 

tuo ž mogumi tau yra malonu bėndrauti. 

Mokytoja Gitana Janiulienė: S armas – tai ž avesys. 

Mokytoja Indra Matutienė: Vanduo skalbiniams 

skalbti. 
 

 Tikrai daug skirtingų ir įdomių atsakymų. 

Didėlė  dalis mokinių apsigavo panas iu sąskambiu ir 

galvoja, kad s armas – tai s arvai. Įsidė mė kitė ir nuo s iol 

ž inokite, kad ŠARMAS –  tai čheminis reis kinys, 

vandėnyjė tirpu s mėtalų hidroksidai (vandėnilio ir 

dėguoniės atomai). Tai taip pat gailus (dar viėnas 

rėtas ž odis, rėis kiantis “as trus, ė dantis”) pėlėnų 

skiėdinys, vartojamas skalbti, tręs ti. Mokytojos Gitana 

ir Daina taip pat buvo tėisios – s iuo ž odž iu 

apibu dinamas ypatingas ir nėapč iuopiamas (bėt 

rys kiai juntamas) ž mogaus ž avėsys. Tad tėgu jums 

niėkada nėpristinga s armo!  
 

Parengė Simona Svirplytė 

 XVIII a. karvėdys A. Suvorovas labai mė go savo karininkams 

už minti mįslės, įvairius galvosu kius ir bu davo labai patėnkintas, jėi jo 

karis kiai už duotis įvėikdavo. Pabandykitė ir ju s!  

 Piės inyjė pavaižduotas tvirtovė s planas. Ją saugo sargybiniai 

(pavaižduoti tas kais). Pač iame tvirtove s viduryje stovi komendantas, 

kuris turi apėiti visus postus ir patikrinęs, kaip budi jo sargybiniai, 

sugįž ti į savo viėtą čėntrė.  

 Pagalvokitė ir piės tuku paž ymė kitė, kaip komėndantas apkėliauja 

visus sargybinių postus, nėidamas dukart tuo pač iu kėliu.  

Pirmųjų 3-jų, teisingai išsprendusių užduotį,  

laukia saldūs prizai!  


