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Lėidž iamas nuo 1999 m. sausio mė n. 

 Nr. 123, 2016 m. vasara 

 Sveiki, mieli skaitytojai! Aš, kaip ir jūs, esu laiminga, nes pavasaris (ir beveik 
vasara) jau už lango, kieme ir visų galvose. Vis gražesnės dienos, vis ryškesnė 
saulė, vis smagesnės pamokos (arba jų išvis jau nėra tokių rimtų), ir, žinoma, 
daugiau snaudžiančių, o gal net miegančių (arba svajojančių) per pamokas. 
Draugai, ar žinot tą jausmą, kai rugsėjo mėnesį gauni knygą, tada su ja draugauji 
(arba nelabai), o po devynių mokslo mėnesių tu ją su tokiu džiaugsmu ir tokia 
plačia šypsena atiduodi mokytojui? Aišku, žinot, o jei dar ne, tai jau visai greit 
sužinosit! Nes pagaliau mūsų „kančios“ baigsis – juk iki vasaros atostogų LIKO 
VOS KELIOS DIENOS! Ar žinot, kada plaukai tampa šviesesni? Kada oda 
tampa tamsesnė? O kada vanduo pasidaro šiltesnis? O galbūt žinot, kada 

gyvenimas gražesnis? Atsakymas vienas – VASARĄ!  
 Nors visi kalbame tik apie tai, kaip laukiame vasaros, ką tuomet veiksime, tačiau nereikėtų pamiršti, kad 
šiandien, mūsų mokyklai sueina 99 metai! Linkime jai ir toliau gyvuoti, skinti laurus sportinėse varžybose ir 
tobulėti visose įmanomose srityse!   
 „Gataučiuko“ kolektyvo vardu linkiu visiems nuostabių ir įsimintinų vasaros atostogų! Visi sugrįžkite 
sveiki ir pailsėję! 

Redaktorė Erika Dagytė 

 Apie ką svajoja direktorius? 

 Kaip 18 kilometrų virsta 27-iais? 

 Su kuo dešimtokai nepataria pyktis? 

 Ko Žagarėje išsigando penktokai? 

 Kas mėgsta uostyti tulpes? 

 Kam sunkiausia anksti keltis? 

 Kokie žmonės yra normalūs? 

 Ką labiausiai myli mokytoja Indra? 

 Kaip įdomiai praleisti vasaros atostogas? 
 

Jei į bent vieną klausimą atsakei „ne“, tai 

skaityk vasara kvepiantį „Gataučiuką“ ir 

viską išsiaiškink!  
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 Vos keli mirktelėjimai ir baigsis dar vieni mokslo metai... Kiekvienam jie buvo 
skirtingi: vieni išmoko daug naujų dalykų, kiti galbūt pamiršo ir tai, ką iki šiol žinojo. O 

kaip 2015-2016 mokslo metus vertina mokyklos direktorius Linas Česnulis? 
Kas džiugino Jus šiais mokslo metais? 
Labai didžiuojuosi mūsų mokyklos mokiniais ir mokytojais. Šie mokslo metai buvo 
kupini gražių pasiekimų ir pergalių. Labai smagu, kad esame lyderiai Lietuvos mokyklų 
sporto žaidynėse. Noriu pasidžiaugti aštuntoku Aurelijumi Staškumi, kuris matematikos 
olimpiadoje užėmė pirmąją vietą, taip pat džiugu, kad mokyklos mokiniai įvairiuose 
konkursuose nenusileido žiniomis bendraamžiams iš kitų mokyklų.  

Kokių problemų buvo / yra mokykloje? 
Turbūt daugelis pastebite, kad visas mokyklos personalas stengiasi dėl vaikų, jų gerovės, saugumo. Nuolat 
įvairinami laisvalaikio praleidimo būdai. Deja, bet dar ne visi suvokia, kokias puikias sąlygas turi ugdymuisi ir 
netausoja visų turto. 

Ar visi numatyti planai buvo įgyvendinti ir kas planuojama kitiems metams? 
Šiais mokslo metais buvo planuota įrengti mokyklos radiją, bet tai teks šiek tiek atidėti (vadinasi, yra ko laukti! – red. 
past.) Drąsiau reikškite mintis, teikite pasiūlymus, būkite aktyvesni mokinių taryboje. Tik  taip bus galima sužinoti, 
ko nori kiekvienas, o kai kurias idėjas galbūt ir įgyvendinsime. 

Vasara jau ne už kalnų, visi kažkur keliaus ir atostogaus. O kaip atostogas leisite Jūs? 
Keliausiu į Norvegijos šiaurėje esančią Soroya salą pažvejoti ir galbūt sugauti didžiausią žuvį, kuri turėtų būti 
sunkesnė nei 20 kilogramų!  
 To direktoriui ir linkime!  

Kalbino Austėja Taraškutė 

 Ar jaučiate, kaip karšta? Visa mūsų mokykla tai jaučia (net ir bibliotekoje 
pagaliau nebešalta – red. past.). Iš ko tas pavasaris taip jaučiasi? Ogi iš vaikščiojimo 
trumpomis rankovėmis, iš skundimosi karščiu, iš pertraukų leidimo lauke, iš 
uždangstytų klasių langų, iš nenoro mokytis ir noro važinėti į ekskursijas, iš 
mokslų rezultatų skaičiavimo... Taaaaip... oro temperatūra vis didėja, vasara vis 
artėja. O vasara – tai bemiegės naktys, šilti orai, maudynės, nėjimas į mokyklą, 
ledai ir braškės, susitikimai su draugais... Ar jau paskaičiavote, kiek liko dienų iki 
mokslo metų pabaigos? Tikrai visai nedaug. Pasistenkite nelaukti tos paskutinės 
dienos ir laikas praeis nepastebimai. Paskutinėmis savaitėmis pagrindiniai 
dalykai, ko prašome mokytojų, tai nieko nedaryti pamokos metu arba eiti į lauką. 
Juk vis tiek mokslai jau nelenda į galva, nes užuodžiame šilumą ir atostogas. 
Žinoma, kai kurie mokytojai palepina mus išėjimu į gryną orą, o ne tik leidžia kvėpuoti pro atvertus langus.  
 Su prasidedančiomis atostogomis baigiasi visi mokslai, baigiasi ir dešimtokų vargai, kurie neabejotinai buvo sunkūs. Iš šių 
metų išliks tik šilti, gražūs, smagūs ir nepamirštami prisiminimai.  
 O kokie metai buvo jus ir šiemet lankiusio „Gataučiuko“ korespondentams? Panašu, kad tikrai linksmi ir verti bent jau 
balto pavydo! Jūsų dėmesiui – keletas ryškiausių akimirkų: 
Gabrielė Stulpinaitė (7 kl.): įsiminė išvyka į Kurtuvėnų regioninį parką ir žygis, kuriame buvo labai daug įdomybių.  
Vakarė Vaičiulytė (8 kl.): žiauriai smagu buvo, kai karštą dieną žygio metu taškėmės ir laistėmės šaltinio vandeniu (kai tuo tarpu 
žmonės pylėsi jį į didžiausius butelius ir kaip brangenybę vežėsi namo – red. past.).           
Simona Svirplyė (8 kl.): ir man labai patiko taškymasis šaltinio vandeniu ir miegojimas mokykloje po naktinių orientavimosi 
užduočių.                           
Austėja Taraškutė (8 kl.): pagal planą žygyje turėjome eiti 18 kilometrų, o ėjome 27 kilometrus! Panašu, kad mokytoja mus 
apgavo (mes lengvų kelių neieškom! – red. past.)  
Greta Bajalytė (8 kl.): kaip ir kitoms, įsiminė siautėjimas su šaltinio vandeniu – labai gerai atgaivino nuėjus tiek kilometrų.  
Auksė Bašytė (9 kl.): labai įsiminė Pėsčiųjų turistinis maratonas „Kiek noriu, tiek einu“ ir miegojimas „blusyne“ (blusynas – 
uždaryta slidinejimo bazė, kurios trečiame aukšte įsikūrėme nakčiai, o ten ant suklotų čiužinių gal buvo įvairiausių blusiukų? Gal 
čiužiniuose ir nebuvo, bet ant sienų ir aplink lempą nuolat virė visokių vabzdžių gyvenimas).                      
Erika Dagytė (9 kl.): žiemos žygis į Vilkiaušio mišką, nes buvo įvairiausių nuotykių, kritimų, slydimų ir buvom šlapi iki ausų. 
Kaip tyčia tą dieną baisiai snigo, o kitą dieną sniego jau vėl nebuvo...  
„Gataučiukui“ talkinanti mokytoja Emilija Karoblytė: šiais metais „Gataučiuke“ buvo visko: ir ginčų, ir vartomų akių, ir 
sunkumų rašant, ir paskutinės minutės darbo... Bet kas sakė, kad buvo nuobodu? Buvo netgi labai linksma, iš juoko ne kartą niro 
žandikauliai! Su šia kompanija kiekvienas žygis tampa neeiliniu nuotykiu, kiekviena kelionė – „ilgai grojančia“ istorija. 
Smagiausia būna, kai žygiuose iš akių laidomi žaibai ir pažadai „daugiau niekada“ pabaigoje virsta klausimu: „Kada vėl kur nors 
eisim?“ Tikiuosi, kitąmet toliau rašysim, keliausim, draugausim!  
 Nuotykiai tikrai smagūs, tad palinkėkime, kad ir kitais metais jų netrūktų! Dešimtokams – sėkmės tolimesniuose 
moksluose, jų auklėtojui A. Mameniškiui – kantrybės su būsimais naujais auklėtiniais, mokytojams – gero poilsio, o visiems 
mokiniams – nepamirštamos vasaros!  

Parengė Agnė Dagytė  
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 Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Vyriausiųjų 

mokyklos įnamių – dešimtokų – gyvenimas šioje 

mokykloje, galima sakyti, baigėsi. Po ilgų 10-ties 

mokslo metų (o kai kuriems ir 11-os), jie palieka šią 

mokyklą ir išeina kelio ieškoti kitur. Kelių bus 15, kiek 

ir mokinių šioje klasėje. Ir kiekvieno kelias bus 

skirtingas.  

 Atsisveikinant smalsu dar išgirsti vieną kitą 

dešimtokų mintį, prisiminimą, nuomonę, svajonę...  

Apie klasės auklėtoją Audrių Mameniškį  

Gabrielė Taraškutė: Labai užimtas žmogus, su humoro jausmu neblogu. Piktas kartais, bet dažniausiai tik bando 

vaidinti piktą, nes toks nėra. 

Gabrielė Morozenko: Kiekvienas mokytojas būna pats geriausias auklėtojas savo klasei, toks buvo ir mūsiškis. 

Karolina Danasaitė: Puikus auklėtojas. Galiu atvirai pasakyti, kad išvedė į dorybės kelią. Linksmas, nuotaikos 

žmogus. 

Edvinas Tamašauskas: Labai jau griežtas, bet kartais ir teisingas. Labai daug kas priklauso nuo auklėtojo nuotaikos. 

Bet džiaugiuosi, kad būtent jis buvo mūsų auklėtojas. 

Lukas Aukselis: Kartais labai piktas, o kartai labai linksmas, o kartais nesuprantu, linksmas ar piktas. Ir labai 

griežtas, bet malonus žmogus. 

Saulius Miniotas: Žmogus, kuris siekė tik geriausių sportinių rezultatų. Nuotaikos žmogus. Jei nuotaika bloga – 

geriau jau nelįsti į akis. Ir dar, neduok Dieve, pyktis su tokiu žmogumi kaip auklėtojas... 

Apie nuotykius 

Per 10 metų šioje mokykloje dešimtokų klasėje nutiko daug įsimintinų, o gal ir kvailų pokštelių. Vieniems labiausiai 

įsiminė ekskursija su nakvyne į auklėtojo gimtinę Utenos rajone. Kitiems – pirma išvyka su klase į „Akropolį“. 

Tretiems – krepšinio varžybų žiūrėjimas Kauno „Žalgirio“ arenoje. O dar pusė klasės mokinių nepamirš sulaužytos 

kėdės, apie kurią nieko daugiau ir nepasakė. Dar kitiems įsiminė pirmas pabėgimas iš pamokos per 10 mokslo metų. 

O vienai dešimtokei labiausiai įsiminė tos vaikiškos intrigos tarp klasės merginų, kai nuo penktos klasės kiekvieną 

pavasarį visos merginos vis susipykdavo dėl kokios nors nesąmonės. Ir taip tęsėsi iki pat dešimtos klasės pabaigos 

(po kažkiek laiko ir tų intrigų pasiilgsite... – red. past.)  

Apie tolesnius planus  

Gabrielė Taraškutė: Trinsiu Joniškio „Aušros“ gimnazijos koridorius. Nes mokysiuosi būtent ten.  

Gabrielė Morozenko: Kol kas dabar mokysiuosi Šiaulių profesinio rengimo centre (ŠPRC). O toliau žiūrėsiu... Turiu 

svajonių, bet jų neišduosiu, nes gali neišsipildyti.  

Karolina Danasaitė: Mokysiuosi ŠPRC, konditerės specialybę. O vėliau, tikiuosi, dirbsiu šioje srityje. 

Giedrė Vikniūtė: Tiksliai net pati nežinau. Net nežinau, kur norėčiau stoti po dešimtos klasės. Čia mano vis dar 

didžiausias galvos skausmas. 

Marija Poškutė: Tai greičiausiai mokysiuosi ŠPRC. 

Saulius Miniotas: Toliau mokysiuosi Šiaulių sporto mokykloje, tinklinio srityje. 

Aivaras Daukšas: Eisiu į ŠPRC, kokio mechaniko specialybės mokysiuosi. 

Kas žino, gal šie mokiniai ir nebuvo patys geriausi, bet kokie jie buvo mokytojų akyse? Linksmi, o kartais 

nesuvaldomi. Jiems trūko atsakomybės jausmo, bet turėjo didelę drąsą. Jie, kaip ir jų auklėtojas, nuotaikų žmonės. 

Pristigdavo klasės draugiškumo, o kartais net pagarbos vienas kitam. Kartas nuo karto būdavo patys tingiausi 

mokiniai, o kartais net darbo jiems pritrūkdavo. Bet svarbiausia – kad ir kokie jie bebūtų, savo auklėtojui jie buvo 

patys geriausi ir mylimiausi! 

O mes šiems savo gyvenimo kelio kūrėjams linkime nepamirštamų akimirkų gyvenime! Nepasiduokite, nors bus ir 

sunku. Drąsiai svajokite, nes svajonės pildosi. O svarbiausia – nepamirškite, kur ir su kuo praėjo jūsų gražiausios 

akimirkos. Sėkmės jums toliau!            Parengė Erika Dagytė  
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 Sėdėti pamokose jau neįdomu, o kai išvyksti kur nors, tai patiri daug įspūdžių, linksmai pabūni, užmiršti 

mokslus, o paskui ilgai tokias keliones prisimeni. Manau, taip daug geriau (o dar geriau, kai viskas yra suderinta: ir 
mokslai, ir namų darbai, ir kelionės – red. past.). 
 Visos klasės šiemet nemažai keliavo, o kai kurios dar keliaus per ateinančias savaites. Kokios kelionės 
vyresniems mokiniams šiemet įsiminė labiausiai, dovanojo daug nuotykių?  

 5 klasė nutarė išbandyti savo jėgas ir išsiruošė į žygį. Penktokai ir jų auklėtoja pėsčiomis keliavo į Jakiškių 
dvarą. Eiti nebuvo lengva, teko ne kartą keikti netinkamus batus, 
keistis jais su draugais... Pasiekę kelionės tikslą, apžiūrėjo dvarą, 
klausėsi dvaro istorijų (apie vaiduoklius?) Labiausiai jiems 
įsiminė, kad antrame aukšte kiekviename kambaryje yra vis 
kitokie židiniai. Neseniai penktokai vyko ir į Žagarę. Dvaro 
rūmuose ne vienas išsigando žvėrių (ten pilna iškamšų), vėliau 
grožėjosi niekad nematytu Žagarės „bliūdu“, būrė norus 
Barboros Žagarietės kriptoje, ridenosi nuo Žvelgaičio kalno...  

 6 klasė vis dar gyvena kelionės į Anykščius prisiminimais 
– jiems ji atiteko, pernai laimėjus Šauniausios klasės konkursą. 
Maža to, kad aplankė visas Anykščių įžymybes, šeštokai turėjo 
išskirtinę pramogą – jiems buvo dovanotas pasivažinėjimas 
vasaros rogutėmis. O dar šiemet jų laukia išvyka į Mūšos tyrelį. 

Būkite atsargūs, ten slankioja vilkai ir gyvatės!  

 7 klasė važiavo į Pasvalio baseiną, ten paplaukiojo, pasipliuškeno, vienas kitas net persirengimo spintelės 
numeriukus pametė ir po to ilgai ieškojo. Prisivalgę (kai kurie ir nebeįveikę) picų, patenkinti grįžo namo. 
Artimiausiu laiku planuoja važiuoti į Latviją – tikėkimės, ten jau nieko nepames! 

 8 klasė visi kartu nebuvo niekur, tik pavieniai asmenys vienur kitur vis sudalyvaudavo: kas žygiuose, kas 
olimpiadose, kas sporto varžybose. Užtai mokslo metų pabaigos proga net dvi dienas visi drauge pramogaus Kelmės 
apylinkėse!  

 9 klasė ne ką blogesni už šeštokus – taip pat nusibeldė į 
Aukštaitijos gilumą – garsųjį Anykščių miestą. Ten, žinoma, 
aplankė viską, dėl ko žmonės ir plūsta į tą miestą: užsikeberiojo ant 
legendinio Puntuko akmens, pasivaikščiojo po baisingai populiarų 
Medžių lajų taką, stengdamiesi neatsisukti atgal kopė į „Laimės 
žiburį”, pabuvojo „Anykščių šilelio”  autoriaus A. Baranausko 
name. Grįždami namo, neatsispyrė pagundai užsukti į Burbiškio 
dvarą pauostyti tulpių. Beje, sklando gandai, kad Anykščiuose 
devintokai filmavo ir vaizdo klipą. Ar mūsų akys jį išvys? 

 10 klasė keliavo mokytis. Mokytoja Jolanta Jurkevičienė 
istorijos pamoką dešimtokams pravedė Radviliškio rajone Mėnaičių 
kaime esančiame Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio memoriale. 

Mokiniai apžiūrėjo autentiškai atstatytą Lietuvos partizanų vyriausiosios vadavietės 
bunkerį, kuris karo metais buvo įrengtas po klėties grindimis, klausėsi tų laikų 
liudininkės, dabartinės sodybos šeimininkės atsiminimų, savo akimis išvydo vietą, 
kur 1949 m. vasario 16-ąją visų Lietuvos partizaninio karo apygardų vadai pasirašė 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaraciją.  
 Kas kur bekeliautų, faktas vienas: smagu ir įdomu ten, kur būni su draugais ir 
ten, kur pats jautiesi gerai! Įspūdingų jums vasaros kelionių! 

Parengė Greta Bajalytė  
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 Jei jau visi nekantriai trypia, laukdami atostogų ir skaičiuoja praeinančių metų rezultatus, paklauskime 
pradinukų, ką jie gali pasakyti šia tema. O jie visad turi ką pasakyti! Juk tikrai kažką naujo per metus išmoko, 
sužinojo, patyrė. Ir kaip visi, laukia vasaros džiaugsmų. Pasikalbėkim!  

Ką šiais metais sužinojote, išmokote naujo? 
Jokūbas (2 kl.): Šiais metais pradėjome mokintis anglų kalbą, tai ją ir 
pradedu mokėti ir suprasti.  

Viltė (3 kl.): Sužinojau ir įsidėmėjau, kad per pamokas nereikia valgyti ir 
dar išmokau mandagumo. 

Viljamas (3 kl.): Išmokau gerai skaičiuoti. Gerai, kad mus visko čia 
moko, bet blogai tai, kad reikia anksti keltis... 

Rokas (4 kl.): Išmokau sportuoti. 
Liveta (4 kl.): Išmokau kažką, bet nepamenu ką... O labiausiai nepamenu 
matematikos. 

Kas labiausiai patiko šiais mokslo metais? 
Jokūbas (2 kl.): Anglų kalbos pamokos. 
Viltė (3 kl.): Man labiausiai patiko išvyka į Šiaulius, į kino teatrą. 
Viljamas (3 kl.): Labiausiai patiko tai, kad mokykloje atsirado daug naujų žaidimų. 
Rokas (4 kl.): Šiais metais labai patiko sportuoti.  
Liveta (4 kl.): Gal kai būdavo varžybos arba ekskursijos. 
Ką veiksite šią vasarą? 
Jokūbas (2 kl.): Išvažiuosiu į Angliją pas tetą. 
Viltė (3 kl.): Laukiu, kada išvažiuosiu su sese į Palangą. 
Viljamas (3 kl.): Nežinau, bet norėčiau nuvažiuoti į Angliją pas sesę ir 
brolį. 

Rokas (4 kl.): Manau, kad per vasarą daug maudysiuos ir dar norėčiau 
daug kur nuvažiuoti su dviračiu. 

Liveta (4 kl.): Noriu nuvykti į Kauną. 
Koks šios vasaros norimas pasiekti tikslas? 
Jokūbas (2 kl.): Nežinau. Neplanuoju veiklos vasarai. 
Viltė (3 kl.): Mano šios vasaros tikslas yra daugiau laiko praleisti su sese. 
Viljamas (3 kl.): Noriu, kad būtų daugiau stovyklų ir galėčiau jose 
dalyvauti. 

Rokas (4 kl.): Kuo daugiau maudytis. 
Liveta (4 kl.): Noriu per vasarą daugiau sportuoti. 
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje kitąmet? 
Jokūbas (2 kl.): Norėčiau, kad mūsų mokykloje būtų 12 
klasių ir galėčiau mokytis čia ilgiau. 

Viltė (3 kl.): Norėčiau, kad visi būtų draugiškesni. 
Viljamas (3 kl.): Kad būtų ilgesnės pertraukos. 
Rokas (4 kl.): Noriu, kad būtų ilgesnės pertraukos. 
Liveta (4 kl.): Kad mokykloje būtų saldainių aparatas. 
 Tikimės, kad bus atsižvelgta į pradinukų prašymus. 
Mokykloje vis tiek svarbiausia yra laikas, praleistas kartu, 
visi nuotykiai, linksmybės ir išdaigos. Bus liūdna visa tai 
palikti net trims mėnesiams... Mokykla bus tuščia, joje 
nesigirdės mokinių šurmulio... Gerai jau gerai, žinau, kad 
jūs beveik nė kiek neliūdite! Iki pasimatymo rugsėjį!  

  Kalbino Vakarė Vaičiulytė 

- Kokia kryptimi einame? – žygio metu miške 

klausia mokytoja. 

- Į pietus, -  atsako Tomukas. 

- Kodėl taip manai? 

- Nes mane prakaitas išpylė.  

- Ko kiekvieną naktį pašoki iš miego? Gal 

košmarus sapnuoji? 

- Sapnuoju, kad man visą gyvenimą reiks eiti 

į mokyklą...  
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 „Normalus žmogus yra toks, kuris neturi nuokrypių nuo normos, 
kitaip tariant – nekenksmingas visuomenei, visiems tinkamas, pažangus ir 
visaip kitaip atitinkantis visokius reikalavimus“. Taip sąvoką „normalus 
žmogus“ aiškina dauguma žodynų. Yra įprasta, kad normalūs žmonės yra 
kaip tik tokie, kurie būna tradiciniai, nes atitinka visuomenėje priimtinas 
normas. 
 Tačiau ar normų bei nustatytų taisyklių laikymasis jau parodo, kad esi 
normalus  žmogus?  Pagalvokite,  kiek  kartų  per  gyvenimą  nesilaikėte 
nustatytų taisyklių? Galiu garantuoti, kad bent vieną kartą tikrai esate 
nusižengę kokiai nors jūsų manymu „menkai“, „nekaltai“ taisyklei ir tuo 
kaip ir nieko nenuskriaudėte. Tačiau taip pasielgę juk nenustojote laikyti 
savęs normaliu?   
 Taigi, kaip nustatyti ribą tarp „normalaus“ ir „nenormalaus“? Pasak 

šiuolaikinių psichikos specialistų, pagrindinis kriterijus yra tas, ar kuris nors elgesio ypatumas jums ir kitiems 
trukdo gyventi įprastą gyvenimą. Kiekvienas esame girdėję, jog genialumą dažnai lydi mažos keistenybės.  Žinome 
ir tai, kad protingi asmenys, pvz. Albertas Einšteinas buvo šiek tiek  kvaištelėję. Vadinasi, nesvarbu koks protingas 
esi, tai vis tiek neapsaugos tavęs nuo buvimo nenormaliu (ir atvirkščiai). 
 „Normalus  žmogus  be  išlygų  paklūsta  visuotiniams  reikalavimams;  aplinkkelių  žmogus,  neišgalintis 
žingsniuoti koja kojon su normaliaisiais, šalikelėse aptiks tai, ką irgi reikės pavadinti gyvenimu. Santykinis 
menininko nemokėjimas prisitaikyti iš tiesų yra jo pranašumas, leidžiantis jam laikytis ištryptų kelių nuošalėse, 
įsiklausyti į dvasios šauksmą ir atrasti tai, apie ką kiti net nenutuokia“, – kartą yra pasakęs Karlas Gustavas Jungas. 
Taip garsus psichiatras norėjo pasakyti, jog net ir nenormalūs poelgiai, nukrypimai nuo įprastų ir senai patvirtintų 
metodų kartais duoda gero. Juk galų gale, nenormaliu žmogumi dažniausiai laikome būtent tokį asmenį, kurio 
poelgiai yra kitokie, neįprasti, dar neišbandyti ir nepatvirtinti. Bet ar tai yra blogai? 
 Per giliai neįsileisdami į mokslines teorijas, pasidomėkime, ką šia tema mano mūsų mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. Jiems pateikti keli klausimai, iš kurių, tikėkimės, daug kas paaiškės.  

Kas yra normalus žmogus? 
Vilija (2 kl.): Tas, kuris normaliai kalba ir gražiai rengiasi. 
Viljamas (3 kl.): Kuris nesikeikia, nesimuša. 
Gabija (4 kl.): Kuris yra protingas. 
Tomas (4 kl.): Tas, kuris yra geras, protingas, samprotaujantis ir nesikeikiantis. 
Viktorija (6 kl.): Kuris gerai elgiasi, yra protingas ir gražus. 
Rūta (6 kl.): Kuris yra mielas, draugiškas, protingas ir gražus. 
Rokas (7 kl.): Negeriantis, nerūkantis, mylintis, gerbiantis, saugantis ir gerai besielgiantis su kitais žmonėmis. 
Nojus (8 kl.): Kuris nekvailioja per pamokas, nesikeikia ir padeda kitiems. 
Tomas (8 kl.): Besirūpinanti savimi: ir išore ir vidumi. Mėgstantis bendrauti. 
Armandas (8 kl.): Išvaizda neturi skirtumo, poelgiai ir veiksniai daro didesnę įtaką. 
Donata (9 kl.): Normalus žmogus yra tas, kuris kalba gražiai, elgiasi kultūringai, nekalba nesąmonių, supranta 
juokus ir yra linksmas. 

Rytis V. (9 kl.): Turi būti normalus, draugiškas. 
Mokytojas Paulius Andruškevičius: Tai žmogus, kuris sutaria su aplinkiniais, bet tuo pačiu metu sugeba išlaikyti ir 
savo nuomonę. Atsakingas, pareigingas, pilietiškas. Savitas, bet neišsiskiriantis, kultūringas, mandagus. Kuris jaučia 
pagarbą sau ir kitiems. 

Mokytoja Birutė Spirgienė: Metams bėgant normaliais laikau vis daugiau žmonių. Normalus žmogus neturi kenkti 
kitiems. O mokslas čia neturi reikšmės. 

Mokytoja Jūratė Armonavičienė: Normalus – reiškia paprastas, atitinkantis normą. Tai žmogus, kuris nesukelia 
problemų, nelaužo taisyklių, bet dėl to normalumo kartais gali likti nepastebėtas ar neįvertintas. Manyčiau, tai labai 
plati ir net filosofinė sąvoka. Mokykloje gal dažniau nuskamba priešingas žodis – nenormalus. Dažniausiai taip 
pasakoma su ironijos arba autoironijos prieskoniu, norint atkreipti dėmesį, kad kažkas „išsišoka“ savo elgesiu, rečiau 
– kalba ar išvaizda.  

Mokytoja Gerda Kinderienė: Turintis rankas, kojas, galvą, gebantis mąstyti, komunikuoti. 
Nukelta į 7 psl.  
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Atkelta iš 6 psl. 
Ar gerai, jūsų nuomone, yra būti normaliu? O gal įdomiau yra būti šiek tiek nenormaliu, savotišku, keistu? 
Vilija (2 kl.), Viljamas (3 kl.), Gabija (4 kl.), Tomas (4 kl.), Viktorija (6 kl.), Nojus (8 kl.): Gerai yra būti normaliu. 
Rūta (6 kl.): Geriau būti nenormaliu. 
Rokas (7 kl.): Įdomiau būti nenormaliu, savotišku, keistu. 
Tomas (8 kl.): Geriau būti individualiam. Jei visi būtų normalūs, pasaulis būtų neįdomus. 
Armandas (8 kl.): Taip, gerai būti individualiam, nes kiekvienas turi būti savimi. 
Donata (9 kl.): Tai žinoma, kad normaliu būti yra gerai, tačiau kiekvienas mes esame šiek tiek savotiškas ir keistas. 
Rytis V. (9 kl.): Geriau būti išskirtiniam. 
Mokytojas Paulius Andruškevičius: Mes kiekvienas esame savotiškai keisti ir nenormalūs, bet tai yra gerai. 
Mokytoja Birutė Spirgienė: Geriau būti šiek tiek keistu, savotišku. 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė: Galvoju, kad visi mes esame ir normalūs, ir nenormalūs. Tai tarsi svarstyklės su 
svareliais. Ko mumyse daugiau, į tą pusę ir nusvyrame. Savotiškai ir žaviai nenormaliu būti visai smagu. Bet gal 
kartais reikia jausti saiką, kiek tą nukrypimą nuo normos demonstruoti?  

Mokytoja Gerda Kinderienė: Normalus pirmiausia yra fiziškai, psichiškai sveikas 
žmogus. O dėl buvimo keistu... Mes visi esame truputėlį keisti. 

Ar laikote save normaliu žmogumi? 
Vilija (2 kl.), Gabija (4 kl.), Rokas (7 kl.), Nojus (8 kl.), Rytis V. (9 kl.): Taip. 
Viljamas (3 kl.): Kaip kada. 
Tomas (4 kl.): Truputi. 
Viktorija (6 kl.), Rūta (6 kl.): Ne. 
Tomas (8 kl.): Ne, nes kartais elgiuosi keistai. 
Armandas (8 kl.): Iš dalies. 
Donata (9 kl.): Taip, aš esu normali kaip ir kiekvienas kitas žmogus. 
Mokytojas Paulius Andruškevičius: Manau, kad taip. 
Mokytoja Birutė Spirgienė: Taip. 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė: O kaip jums atrodo, ar aš normali? O gal ne? Gal 
tai priklauso nuo situacijos ir nuo to, kas vertina mano normalumą ar pakvaišimo laipsnį Būtų idealiausia, jei jums 
atrodyčiau daugiau negu 50% normali, bet ir lengvai nenormali, pvz., pamišusi dėl knygų skaitymo, kelionių po 
Lietuvą, keistų rankdarbių, augaliukų ir kitų kvailysčių... 

Mokytoja Gerda Kinderienė: Taip. 
Dėkojame už atvirus atsakymus ir siūlome tiek nesijaudinti dėl to, ar esate normalus ar ne. Nepamirškite, jog 
nenormaliai reaguoti į nenormalią padėtį yra visiškai normalu! 

Parengė Karolina Pakalnytė  

 Kasdien mokykloje prasilenkiame su mokytojais, darbuotojais ir 
mokiniais, bet ar gerai mes juos pažįstame? O galbūt bendraujame tik savo rate 
ir net nustembame, pamatę praeinantį vieną ar kitą žmogų? Kad žinotumėte, 
su kuo gyvenate po vienu mokyklos stogu, „Gataučiukas“ kas kartą jus 
supažindina su galbūt rečiau matomais, tačiau vienodai svarbiais mokyklos 
bendruomenės nariais. Šį kartą artimiau susipažinsime su  

mokytoja Indra Matutiene.  
Kur ją rasti: dažniausiai sutinkama pirmajame aukšte. 
Kaip atpažinti: iš spalvingos aprangos ir plačios šypsenos.  
Kur gimė ir kur mokėsi: mokytojos Indros gimtinė – Kėdainių rajonas. Bet 

mokėsi jau Joniškio rajone: Linkaičiuose baigė 8 klases ir toliau išėjo mokytis į tuometinę 3-ąją vidurinę, dabartinę 
Mato Slančiausko progimnaziją.  

Kokia jos profesija: Joniškyje įgijo virėjos profesiją, nes jai tiesiog labai patiko gaminti.  
Kur dirbo prieš ateidama į mūsų mokyklą: pavasarį suėjo 3 metai, kai mokytoja dirba šioje mokykloje. Prieš tai ji 
gamino maistą Rudiškių mokiniams.  

Kiek ji turi vaikų: mokytoja Indra turi 4 vaikus: 2 mergaites ir 2 berniukus. Mažiausias sūnus Jokūbas šiemet baigia 
2 klasę. „Myliu vaikus jie man yra svarbiausias dalykas gyvenime“, – sako Indra.  

Koks mokytojos laisvalaikis: laisvalaikiu dirba namų šeimininke. Pjauna žolę, tvarko aplinką. Labiausiai patinka 
kepti pyragus. Kai pavargsta nuo visu darbų, eina žiūrėti „TV pagalbą“. 

Kaip atostogaus šią vasarą: Indra žada skristi į Angliją ir ten arba dirbti, arba poilsiauti. 
Parengė Simona Svirplytė 
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,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai: 

Redaktorė: Erika Dagytė (9 kl.) 

Korespondentės:  Austėja Taraškutė, Vakarė Vaičiulytė, Greta Bajalytė, Simona Svirplytė, Agnė Dagytė (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.,  

 Iki mokslo metų pabaigos likus mažiau nei porai savaičių (o iki vasaros dar 
mažiau) visi mąsto, ką čia tokio nuveikus per atostogas? Trys mėnesiai, žinoma, 
prabėgs nepastebimai. Bet lai prabėga, svarbu, kad įdomiai! 
 Štai ką per vasarą jums nuveikti siūlo mokyklos mokytojai ir mokiniai: 

Mokytoja Jolanta Jurkevičienė siūlo susiorganizuoti žygį pėsčiomis arba 
dviračiais. 

Mokytoja Banga Gasiūnienė skatina visus per vasarą rinkti plastikinių butelių kamštelius ir dalyvauti “Kamštelių 
vajuje 2016“ (kamštelius rugsėjį atneškite į darželį)! 

Mokytoja Violeta Žemeckienė siūlo tiesiog pailsėti... 
Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė siūlo išmokti žaisti dabar populiarų žaidimą „Petankę“ (Petankė – žaidimais su 
rutuliais. Ant lygios vietos (smėlio, žolės) padedamas mažas kamuoliukas, tada imami šeši geležiniai sunkūs rutuliai 
ir po vieną metami prie gulinčio kamuoliuko. Kieno rutulys nukrinta arčiausiai kamuoliuko, tas žaidėjas laimi) 

Mokytoja Genutė Liepinia siūlo išsiruošti į žygį su dviračiais.  
Dešimtokė Gabrielė Morozenko siūlo mokiniams užsiimti mėgstama veikla. 
Aštuntokas Tomas Dalgė rekomenduoja prie ežeriuko išsikepti ir valgyti dešreles bei leisti laiką su šeima. 
Septintokas Matas Dabrikas pataria išvažiuoti į kokią nors kelionę. 
Devintokas Lukas Pilipas siūlo nakvynę su draugais prie ežero. 
Devintokė Rasa Tamošiūnaitė siūlo tiesiog kur nors išvažiuoti. 

Per mažai idėjų? Štai dar keletas, pasinaudokite (rudenį „Gataučiukas“ lauks įspūdžių ir pasakojimų!): 

1. Susiriškite plaustą ir keliaukite Mūšos upe. 

2. Susiorganizuokite naktinį filmų žiūrėjimo vakarėlį kieme. 

3. Pasisvaidykite vandens pripiltais balionais. 

4. Tapkite savanoriu skaityti knygas vaikams bibliotekoje. 

5. Surenkite ledų valgymo varžybas. 

6. Pasigaminkite patį skaniausią ledų sumuštinį. 

7. Nufilmuokite ir sukurkite vaizdo klipą ar filmą. 

8. Stebėkite saulėlydį, o ryte – saulėtekį. 

9. Suorganizuokite generalinę namų tvarkymo dieną. 

10. Miegokite tiek, kiek telpa. 

Parengė Auksė Bašytė 
 


