
 

Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos laikraštis  
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 Nr. 124, 2016 m. ruduo 

 Spalio 5 d. minėjome Tarptautinę Mokytojo dieną, 
sveikinome savo mokytojus... Tačiau ar kada pagalvojome, 
kodėl šie žmonės, kurie kasdien mus moko, su kuriais 
vieną dieną ginčijamės, o kitą dalijamės savo džiaugsmais, 
tapo mokytojais? Kas juos paskatino, paragino? Kas 
kasdien įkvepia darbui?   
Birutė Spirgienė (fizikos mokytoja): „Apie mokytojos 
darbą nė negalvojau, turėjau kitokių svajonių. Kadaise 

fizikos pedagoginėje praktikoje mokytoja mane pagyrė, kad galėčiau būti fizikos mokytoja. Dabar neisivaizduoju ko nors 
kito, kad ir kaip tai kartais įgrysta“. 
Ramunė Stankaitienė (pradinukų mokytoja): „Mokytojos profesiją pasirinkau, nes mano pačios mama buvo 
mokytoja, gyvenau prie mokyklos ir galima sakyti, kad gyvenau mokykloje“. 
Genutė Liepinia (chemijos mokytoja): „Viskas mane įkvepia dirbti, ypač mokiniai, kurie klausia, domisi, ką daryti“. 
Audrius Mameniškis (kūno kultūros mokytojas): „Dirbti mokytoju mane įkvėpė domėjimasis sportu, mokyklinės 
varžybos. Sportas yra mano gyvenimas“.  
Gitana Janiulienė (pradinukų mokytoja): „Joks žmogus manęs neįkvepia, tai pats gyvenimas. Jau nuo mažų dienų 
galvojau būti mokytoja“. 
Jūratė Armonavičienė (lietuvių kalbos mokytoja): „Mokytoja tapau todėl, kad patiko 
literatūros pamokos, o ir mano mama  buvo lietuvių kalbos bei muzikos mokytoja. Kitos 
profesijos pasirinkimo net nesvarsčiau. Mano gyvenimo įkvėpėjai yra nuostabi pasaulio gamta bei  
žmonių sukurtas menas: muzika, dailė, architektūra ir, žinoma, literatūra“.  
Jolanta Jurkevičienė (istorijos mokytoja): „Mano įkvėpėja – mano katė, nes ji tokia rami“. 

 

Įkvėpimus iškvėpdama surinko Austėja Taraškutė 

Sveiki, mieli „Gataučiuko“ skaitytojai!! 
 Su Jumis labinasi Simona (Sima), „šviežia“ šio laikraštuko redaktorė. Nors ir naujos 
pareigos, tačiau laikraštukas man jau ne naujiena – ne vieną kartą esate skaitę mano parengtus 
straipsnius. Manau, problemų didelių nebus ir „Gataučiukas“ išliks nuostabus, gal net taps ir 
dar įdomesnis... O jei norite įsijungti į mūsų korespondentų gretas ir kartu ne tik rašyti, bet ir 
pramogauti – čiupkit mane koridoriuje už rankos ir ištarkit slaptažodį „noriu į „Gataučiuką“!  
Ruduo gerokai įpusėjo, lapai baigia nukloti visą žemę... Turbūt visi pastebėjote, kad ryto 
šaltukas neblogai pagnaibo veidukus. O prisiminus, kokia buvo šilta vasaraaa... Bet laikas 
nestovi vietoje, mes taip pat! 
  Mokslo metų traukinys sparčiai rieda pirmyn. O mes jau skaičiuojame dienas iki rudens 
atostogų. Galiu pradžiuginti, kad liko labai nedidelis kąsnelis! 
 O kas gero įvyko mokyklos gyvenime ir kas vyksta? Norite sužinoti? Tai ištempkite ausis arba įbeskite akis į mūsų 
laikraštuką. Čia perskaitysite įdomių dalykų apie popamokinę veiklą, Helouvyno tradicijas, naujus antro aukšto gyventojus, 
sezono madas, mokyklos būrelius ir dar daug visko! Smagaus skaitymo! Ir būtinai pailsėkite per atostogas, kad po jų dar 
atkakliau kibtumėte į mokslus!  

Redaktorė Simona Svirplytė 
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 Pastabumo testas: ar sugrįžę rugsėjį į mokyklą pastebėjote ką nors naujo? Nauji mokiniai, ant sienos išsirangęs kirminas, naujos 
mokytojų pagalbininkės... Kas nors girdėta ar matyta? Ne? Tai reiškia, kad po mokyklą vaikštote užsimerkę arba užsimiegoję. Tad 
sužinokite! 

Į mokyklos kolektyvą įsijungė dvi mokytojų padėjėjos: Agnė Petrušiūnienė ir Aira 
Sudžienė. Agnė padeda mokytojai Bangai Gasiūnienei užimti ir prižiūrėti mūsų 
nuostabiuosius mažylius (o su jais, patikėkit, darbo niekada neatrodo per mažai!), o Aira 
padeda mokytojai Ramunei Stankaitienei mokyti pirmoką Emilį, kuriam reikia skirti 
nemažai papildomo dėmesio. 

Į klases rugsėjo 1-ąją atžygiavo keletas naujų mokinių. 5 klasėje nuo šiol mokysis 
Renaldas Paleckas, o 7-toje – jo sesė Gabija Paleckaitė. Šeštokų gretas papildė Jaunius 
Šatas, o prie devintokų „šutvės“ prisijungė Valdemaras Audickas. 

Ar užuodėte naujų knygų kvapą? Turėjote... 
Nes neseniai į mokyklą atkeliavo taip laukti 5 kl. 
lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Armonavičienė 
džiaugiasi pagaliau jų sulaukusi ir svarsto, kaip seksis su jais susidraugauti: „Dar tik bandome 
vadovėlius prisijaukinti. Stebiu, kaip penktokams sekasi iš jų mokytis. Literatūros vadovėlis, 
arba kaip mes vadiname „mergaitė“, manau, visai šaunus, nes galima rasti ir tekstus, ir įdomių 
užduočių, ir iliustracijų. O ir penktokams literatūra sekasi geriau. Lietuvių kalbos vadovėlis 
(„berniukas“), bijau, kad bus painokas: teorija viename knygos gale, pratimai  paslėpti visai 
kitur - UŽDUOČIŲ BANKE! Bet, kai pagalvoji, kam dabar su berniukais lengva??? Kaip 
nors visi įprasime ir  laiku rasime kelią į tą BANKĄ. Prisipažinsiu, kai kas paėmus naujus 

vadovėlius į rankas nustebino  ir nelabai patiko. Pirmiausia tai ploni viršeliai su vaikų nuotraukomis (iš čia ir pavadinimai „mergaitė“ ir 
„berniukas“!), gana plonas visos knygos popierius, kuris taip ir prašosi labai atsargiai vartomas. O juk vartysime ir vartysime!!! Iš tiesų, 
reikėtų pasidžiaugti, kad turime galimybę mokytis iš naujų knygų. Svarbiausia, ne koks vadovėlis, o kaip su juo susidraugausime, kiek 
darbo ir širdies įdėsime. Mačiau, kaip džiaugėsi penktokai, kai PAGALIAU sulaukė vadovėlių. Svajoju, kad ir kitų klasių mokin ius 
pasiektų tokios naujovės“. 

Kas žinote, o kas ne, bet mūsų mokykla šiemet vėl pateko į „Erasmus“ projektą, kuris vadinasi „Jobortunities – Making Work for 
Young People Work!“ Jį parašė pradinukų mokytoja Šarūnė Apinytė. Tikriausiai dar tai jums nieko nesako, bet skaitykit toliau J 
Projekte dalyvauja 7 šalys: Lietuva (čia tipo mes), Estija, Vokietija, Slovėnija, Italija, Portugalija ir Vengrija.  Pirmas susitikimas vyko 
Slovėnijoje, ten važiavo mokytoja Šarūnė ir direktorius, kitas susitikimas laukia pavasarį Vengrijos sostinėje Budapešte – ten vyks keli 
mokiniai ir mokytojai. Projektas tęsis dvejus mokslo metus. Tad jei pasistengsite, atsakingai mokysitės anglų kalbą, gal  ir jūs 
„varysite“ į kurią nors šalį. 

Pastebėjote, koks didelis ir gražus kirminas išsirangęs ant sporto salės sienos? Spalvingasis gyvūnas buvo 
mokytojos Renatos Kvedaraitės mintis, tad tegu ji pati ir pasakoja daugiau: „Jau seniai galvojau apie kažką 
panašaus. Norėjau, kad vaikai žaisdami mokytųsi surišti virvutes, skirti skirtingų faktūrų paviršius (švelnus, 
šiurkštus, slidus). Papasakojau apie šią savo svajonę direktoriui. Jis pritarė ir leido realizuoti šią idėją. 
Reikėjo sugalvoti tokį gyvūną ar ornamentą, kuris įsitaisytų per visą sienos ilgį ir kurį galima būtų padaryti 
iš keleto elementų. Todėl ir pasirinkome šimtakojį. Jis turi dar ir daug kojų, kurios apautos batais. O jie 
užrišami batraiščiais. Sporto salės link vedančio koridoriaus 
sienas jau reikėjo remontuoti. Koridorius buvo tamsus ir 
šaltokas, o pakeliui salės link įsikūrę keli poilsio kambariai, 
darželio grupė. Vaikai ten dažnai bėgioja. Geresnės vietos ir 
negali būti... Tikiuosi, kad prabėgdami pačiupinėja, 
paglosto kirmino pilviuką, užriša ar atriša batukus. 
Medžiagų sunaudota labai daug ir įvairių. Dėkoju 
mokytojams ir kaimynams, kurie geranoriškai dovanojo 
įvairias medžiagų skiautes. Šimtakojis – tai lytėjimo plokštė 
su įvairiausiomis tekstūromis, skirta motorikos lavinimui. 

Kuo geriau išlavinta smulkioji motorika, tuo geriau vaikai taria garsus, ima dailiau 
rašyti. Prie šimtakojo dirbo visa komanda: aš, ūkvedys Stasys, darbininkai Sigitas ir 
Vytautas, vairuotojai Juozas ir Jeroslavas bei, žinoma, direktorius Linas Česnulis. Konsultavo dailės mokytojas Paulius. Dirbom visą 
birželio mėnesį, kelias dienas liepos mėnesį, o baigiamieji darbai atlikti rugpjūčio pabaigoje“. 

Pirmame aukšte ant sienų vis auga ir auga nauji namai, sulapojo medžiai, po lietaus pasimatė grybai, yra dar ir neišsimaudžiusių 
spalvose herojų. Nuo pernai prie šio projekto laisvu laiku pluša dabartiniai devintokai. Ne vienam kyla klausimas: kada čia v iskas bus 
baigta? Šito tiksliai 9-tokai atsakyti negalėjo... Juokauja, kad tai bus dovana mokyklai baigus 10 klasę. Aišku tik tai, kad sklypai jau 
nupirkti, tik laiko klausimas, kada visi pasistatys gyvenamuosius namus ir kada atsikraustys gyventojai. 
 
 Po vasaros mokykloje tikrai daug naujienų. Dabar jau „pagavot kampą?“ Kai atsiras dar kas nors naujo (o visada atsiranda), 
būtinai vėl jums pranešime! Likite prisijungę.  

Naujienas suinventorizavo Simona Svirplytė 



3/ Gataučiukas 2016 m. ruduo, Nr. 124                                        FAKTAI  

 Šie mokslo metai mūsų mokyklai – nepaprasti. Ar žinote, kodėl? Ogi todėl, kad po Naujųjų metų minėsim net 4 apvalias datas.  
Pirmoji: 100 metų Gataučių mokyklai (ji įkurta 1917 m. rugsėjo 1 d.) 
Antroji: 10 metų, kai mokyklai suteiktas Marcės Katiliūtės vardas (tai įvyko 2007 m. gegužės 18 d.) 
Trečioji: 105-osios mūsų krašto dailininkės Marcės Katiliūtės gimimo metinės (ji gimė 1912 m. balandžio 24 d. Ivoškių kaime) 
Ketvirtoji: 80-osios Marcės Katiliūtės mirties metinės (nesulaukusi savo 25-ojo gimtadienio ji mirė 1937 m. balandžio 5 d.) 
 Jubiliejiniais metais bus tęsiamos tos pačios tradicijos: rengiama respublikinė piešinių paroda, skirta Marcės Katiliūtės premijai 
laimėti, rudenį jau buvo, o pavasarį vėl bus vykstama į Kauno Petrašiūnų kapines tvarkyti Marcės Katiliūtės kapo. Reikia nepamiršti, 
kad bet koks mokyklos renginys yra skirtas paminėti bei garsinti mokyklos vardą. 
 Ar žinojote, kad: 

 Dabar mokyklai vadovauja 12-asis direktorius? 

 2007 metais atidarytas mokyklos muziejus? 

 2008 metais vasario 6 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo tuometinį ketvirtoką 
Eivydą Viknių už skęstančio berniuko išgelbėjimą? 

 Mūsų mokyklą baigė jau 60 laidų? 

 Marcės Katiliūtės kūrybinis kraitis – apie 500 darbų: lino raižinių, eskizų, 
piešinių, paveikslų, iliustracijų? 

 1937 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje geriausieji M. Katiliūtės grafikos 
darbai apdovanoti aukso medaliu (jau po dailininkės mirties)? 
 

Istorijos mokytoją iškamantinėjo Auksė Bašytė  

 Dešimtokė A. B. vis dar myli R.V. Ir apie tai žino visa mokykla.  

 J.Š. intensyviai „kabina“ praeinančias merginas – galbūt tai tinkamiausias būdas susipažinti?  

 Devintos klasės mokinys nusiuntė bučinį chemijos mokytojai. Kažin, ar mokytoja jam „nenusiuntė“ dvejeto?  

 Kažkas išnešė mokyklos sėdmaišius. Grąžinkit! 

 V.V. per vieną vakarą susirado 3 „bernus“, visi ne lietuviai. Sako, kad fainiausias yra iš Danijos.  

 Sklando gandai, kad vienos devintokės skrandis yra užpakalyje.   

 Viename ramybe dvelkiančiame kabinete gyvena pelė. O ką, ar jai relakso nereikia? 

 Biri ryžių košė iš tiesų pjaunama peiliu.  

 Mokykloje pastebėti rūbai-vaiduokliai: bibliotekoje jau kelinta savaitė kabo neatpažintas juodas 
kostiumas, o jungtiniame chemijos/fizikos/geografijos kabinete plaikstosi raudoni marškiniai.  

 Iš pamąstymų valgykloje, renkantis patiekalą: „Nevalgau žuvies, nes ji su akimis“.  
 

Viską pastebėjo ir užprotokolavo Greta Bajalytė 

 Pamokos pamokomis, tačiau gyvenimas mokykloje verda ir po jų. Tikrai 
esame pastebėję, kad ne visi po pamokų iš karto traukia namo: daugelis su 
sportiniais krepšeliais juda sporto salės link, kiti lipdo iš molio, piešia, dainuoja ar 
tiesiog susirenka kai kurių jau pamėgtoje vietelėje – bibliotekoje.  
 Šiais metais mokykloje veikia 11 popamokinės veiklos būrelių. Mažiesiems 
pasirinkimas gana platus: „Pieštukai“, „Šokio ritmu“, folkloro ansamblis, keramika, 
judrieji žaidimai. Vyresniųjų užsiėmimai jau rimtesni: turizmo būrelis „Be stabdžių“, 
taikomoji dailė, „Olimpiečiai“, stalo tenisas, tinklinis. Popamokinėje veikloje 
dalyvauja tiek daug mokinių, kad net nespėjama jų suskaičiuoti. Bet mokytojai 
negaili savo laiko, todėl net 20 valandų per savaitę yra atiduodama būreliams.  
 O jei tu po pamokų dar nenori drožti namo, tai gali išbandyti savo jėgas ir 
įsijungti į bet kurį iš šių būrelių – gal atrasi naują pomėgį! 

Žinanti, ką sako Vakarė Vaičiulytė 
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 Gyvenimas Gataučių Marcės Katiliūtės mokykloje įsibėgėja. Į pabaigą eina tik antras mokslų mėnuo, o nuo įvykių 
įvairovės net tik galva gali susisukti, bet ir mokslams laiko nebelieka... Taigi, kas smagaus įvyko rugsėjo – spalio 
mėnesiais? 

Saulėtą rugsėjo 9-ąją keli mokyklos sportininkai su mokytojais vyko į Lietuvos 
Respublikos Prezidentūrą atsiimti garbingo apdovanojimo – visi žinom, kad 
Lietuvos mokyklų žaidynėse mūsiškiai užėmė I-ają vietą Lietuvos kaimo 
progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupėje. Nugalėtojų taurę įteikė pati LR 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurios asmens sargybiniai turėtų gerokai susirūpinti 
savo darbo įgūdžiais. Mat per jų aplaidumą Prezidentė buvo užpulta prieš pat 
ceremoniją. Nesijaudinkite, paaiškėjo, kad užpuolikas tebuvo dėmesio ištroškęs 
voras, nuleidęs savo tinklą tiesiai Prezidentei ant galvos.  

Praėjus keletui dienų, 10 klasė 
nusprendė pagaliau įgyvendinti nuo 
pavasario mintyse kabantį planą – ekskursiją į Latviją. Ten aplankė 
Rundalės rūmus, pasiteškeno Baltijos jūroje (kas su maudymosi apranga, o 
kas ir su visais drabužiais) ir skersai išilgai išvaikščiojo Rygos senamiestį.  

Nuo dešimtokų neatsiliko ir mokyklos keliautojų šeimynėlė „Be 
stabdžių“, net 3 rugsėjo dienas keliavę po Lietuvą ir drumstę ramų 
tautiečių gyvenimą. Pradėję nuo 
Kėdainių senamiesčio apžvalgos, 
Birštone kvėpavo mineralais (ne 

tiek kvėpavo, kiek trukdė jais kvėpuoti kitiems) ir maudėsi fontanuose, nėjo 
miegoti neiššniukštinėję Alytaus 
kareivinių, okupavo Kauno skautų 
būstinę, net autobusą  laisvu bėgiu 
privertė užvažiuoti į kalną.  

Rugsėjo 22 d. 9 klasė išsiruošė 
aplankyti Kryžių kalną ir pranciškonų 
vienuolyną. Nesijaudinkite, ir kryžiai, ir 
kalnas, ir vienuolynas liko vietose po 
audringų devintokų linksmybių. 

Europos kalbų diena šiais metais taip 
pat buvo akcentuota. Mokinių ir mokytojų dėka antrame mokyklos aukšte veikė 
įrengta foto paroda „Svetimų kraštų nebūna“. Deja, parodos galiojimo laikas jau 
baigėsi, tad jei nespėjote jos apžiūrėti – jūsų problemos. 

Na, o rugsėjo 27-ają mokyklos nepamiršo aplankyti ir visų moksleivių mylimas 
šuniukas Amsis su Joniškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėju 
Algirdu Sakalausku bei Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologu, 

vedinu policijoje tarnaujančiu vokiečių aviganiu. Su pradinukais Amsis prisidarė 
nuotraukų, o su kai kuriais ,,geriausiais“ vyresniaisiais mokiniais net draugiškai 
pasisveikino. 

Paskutinę rugsėjo ir pirmąją 
s p a l i o  d i e n ą 
mokyklos ,,pasišalinimo iš 
pamokų specialistai“, ne pirmą 
kartą iškeičiantys mokyklinius 
suolus į žygį, vėl išsiruošė į 

kelionę. Šį sykį tikslas buvo paskutinis Šiaulių krašto skautų laužas 
Žagarėje. Be to, kad kankino smegenis protmūšyje, dalyvavo 
orientaciniame žygyje, gąsdino vieni kitus naktiniame žaidime, 
smarkuoliai buvo priversti ramiai stovėti skautiškoje rikiuotėje, miegoti susigrūdę ant grindų, o kai kurie netgi apsieiti be 
vadovų atimtų telefonų! O kad viskas nebūtų per daug gerai, keliautojai patyrė, ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „viešasis 
tualetas“: aklinoje tamsoje arba su prožektoriumi paeini 30 m, atstovi eilę lauke, įslenki į vidų (kol draugas laiko duris) ir 
ieškai TOS vietos. Dvi dienas prisiskautavę dar spėjo ir į Naujosios Akmenės bažnyčią nurūkti Domanto Razausko 
koncerto pasiklausyti...  

 Nukelta į 5 psl.  
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Atkelta iš 4 psl.  

Tarptautinė Mokytojo diena neliko užmiršta ir šiais metais. Dešimtokai, leidę 
tikriesiems mokytojams atsipalaiduoti ir pasimėgauti švente, patys stojo prie 
mokyklos vairo: vedė pamokas, prižiūrėjo tvarką ir dar spėjo užimti pačius 
mokytojus. Mokytojai tuo tarpu uostė dovanotas gėles, gurkšnojo kavą ir gardžiavosi 

tortu.  

Iš karto po šventės, spalio 6-ąją 
mokyklos sportininkų komanda dalyvavo 
Meškuičiuose vykusiose „Kaimynų 
taurės“ varžybose. Čia dalyvavo 5 komandos iš Lietuvos bei svečių komanda iš 
Latvijos. Nors susumavus žaidynių rezultatus paaiškėjo, kad mūsų mokykla 
liko III-oje vietoje, tačiau meilės paieškų reikaluose neabejotinai pirmavome. 
Vakare, nenukabink nosies ir lauk kitų metų varžybų, gal ten vėl susitiksi JĮ! 

O penktokai su savo naujuoju prižiūrėtoju (oj, auklėtoju) A. Mameniškiu 
spalio 7 d. nusprendė apsilankyti Anykščiuose. O ten tradiciškai: aplankė Jono 

Biliūno tėviškę, pasivaikščiojo medžių lajų taku, papozavo prie Puntuko, 
praskriejo vasaros rogučių trasa. Pabuvojo ir kosmose (kažin, ar visi iš ten 
grįžo?..)  

Antra spalio savaitė buvo aktyviausia pirmojo aukšto gyventojams. Ankstyvą 
spalio 10-osios rytą, minėdami Pasaulinę košės dieną, pradėjo nuo mankštos 
sporto salėje. Sužinoję apie sveikos mitybos ir pusryčių svarbą, pradinukai gavo 

ir pačios košės paskanauti (avižinė 
košė buvo braškių ir bananų 
skonio), o dienai baigiantis turėjo 
progą ir pašokti. Rudenėlio šventė, 
prasidėjusi spalio 10-ąją dainomis, 
šokiais, eilėraščiais, tęsėsi visą savaitę. 
Visi norintys gali apžiūrėti smagių bei 
originalių darbelių, pagamintų iš rudens 
gėrybių, parodą pirmajame aukšte. 

Sakoma antras kartas laimingas. Tuo 
įsitikino ir devintokai, spalio 18 dieną jau 

antrą kartą vykę pasišaudyti dažasvydžio kulkomis. Jei nepamenate, praeitais metais 
tokio pat pobūdžio ekskursija dėl prastų oro sąlygų šiai klasei baigėsi Šiaulių 
„Akropolyje“. Todėl šiemetinė išvyka į Šiaulių ,,GIGA" dažasvydžio lauką buvo  2 kartus smagesnė! 

Tačiau tuo kelionės nepasibaigė. Jau kitą dieną, vadovaujami mokytojos 
Jolantos Jurkevičienės, devintokai patraukė į Kauno Petrašiūnų kapines 
aplankyti ir sutvarkyti Marcės Katiliūtės kapo. Kapo tvarkymo darbai kaip ir 
kiekvienais metais buvo atlikti žaibo greitumu, todėl likęs išvykos laikas 
buvo skirtas praplėsti istorijos 
žinias Kauno IX-o forto 
muziejuje ir jo požemiuose. 
 Gera pradžia – pusė 
darbo. Tikėkimės, kad likę 
mokslo metų mėnesiai bus tokie 

pat aktyvūs. Tik nepamirškime, kad ir pasimokyti dar karts nuo karto būtų ne 
pro šalį...  

Įvykius skaičiavo Karolina Pakalnytė  

Per kūno kultūros pamoką vaikai guli ant grindų ir 
daro pratimą „dviratis“. Tik Rokas visai nejudina 
kojų.  
- Kodėl „nemini“? - klausia mokytojas.  
- Man nereikia. Dabar aš važiuoju nuo kalno.  

Kad įpratintų Petriuką vartoti žodelį „jūs“, mokytojas liepė jam 
50 kartų parašyti sakinį „kreipiantis į mokytoją, reikia sakyti „jūs“. 
Kitą dieną, patikrinęs atliktą užduotį, mokytojas maloniai 
nustemba: 
- Oho, tu parašei net šimtą kartų! Kodėl gi? 
- Kad tave nudžiuginčiau, - maloniai atsako Petriukas. 
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 Kažkas čia šiemet pasikeitė... Ogi „Gataučiuko“ vairas kitose rankose! Nuo šiol mūsų 
mokyklos laikraščio redaktorė yra devintos klasės mokinė Simona Svirplytė! Turbūt visi jau pažįstate 
šią merginą, o jei ne – SUSIPAŽINKITE! Tikrai nesigailėsite, nes Simona yra labai draugiška ir 
(galbūt) nesikandžoja.  
 O kaip ji sugalvojo susidėti su „Gataučiuku“? 
 Jau treti metai, kaip Simona dalyvauja šioje veikloje, dabar jau net nepamena pirmųjų dienų. 
Jos brolis Lukas, kuris buvo tuometinis „Gataučiuko“ redaktorius, ieškojo naujų korespondentų, tad 
ji susidomėjo ir prisijungė. Dabar labai džiaugiasi, kad yra čia. Ši linksmuolė ir rimtuolė redaktore yra 
dar tik kelias savaites, bet nesijaučia kuom nors ypatingesnė už kitus. „Redaktorė – tai tik žodis“, – 
sako ji. Ji jaučiasi taip pat, kaip ir būdama paprasta korespondentė, tik gal truputį daugiau 
atsakomybės.  Simona norėtų, kad nekiltų problemų su straipsnių rašymu, nes tada prasideda pykčių 
pykčiai... Ji norėtų, kad laikraštis gyvuotų ir toliau, net kai ir pati baigs šią mokyklą. 
 O ar žinote, kas Simonai labiausiai patinka? Ogi „gastroliuoti“ su mokyklos keliautojų 
kompanija „Be Stabdžių“ arba „Gataučiuko“ grupe! Ji taip pat sportuoja, klausosi įvairios muzikos, 
žiūri filmus. Nepamiršta ir draugų, nes jai bendrauti labai patinka!  Ji gali būti ir tikra tinginiukė, nes 

mėgsta ilgai pasivartyti lovoje ir pamiegoti (o kas gi to nemėgsta?). Vis dėlto, kai tinginiavimas atsibosta, Simona stengiasi kuo 
aktyviau ir linksmiau leisti laiką.  
 Simona prasitarė, kad į mokyklą eina ne visada su gera nuotaika, nes jaučiasi pavargusi ir viskas tiesiog atsibosta. Bet džiaugiasi, 
kad čia mokosi! Džiaugiamės ir mes naująja redaktore bei linkim jai kantrybės valdant šią sunkiai valdomą kompaniją!  

 

Prie sienos prirėmė ir viską sužinojo Austėja Taraškutė 

Vakarė Vaičiulytė, 9 kl.:                              
Dievina: maistą                                                                       
Svajoja: visada apie maistą                                 
Bijo: pasaulinio bado  

Karolina Pakalnytė, 10 kl.: 
Domisi: korėjiečiais 
Nori: greičiau baigti mokyklą 
Rašo: eilėraščius  

Auksė Bašytė, 10 kl.:                            
Svajoja: apie Rytį                                       
Mėgsta: visada „snapchatintis“              
Žino: gerų bajerių  

Austėja Taraškutė, 9 kl.:    
Domisi: „Youtube“ žvaigždėmis 
Mėgsta: „špaklinti“ žmones 
Išmano: viską apie špaklių (makiažą) 

Agnė Dagytė, 9 kl.: 
Rašo: eilėraščius 
Myli: gyvūnus                                                     
Mėgsta: skaityti knygas  

Greta Bajalytė, 9 kl.:  
Domisi: DJ‘ais 
Nepalieka: telefono be priežiūros 
Moka: elgtis su mažais vaikais 



7/ Gataučiukas 2016 m. ruduo, Nr. 124                                 ŠIURPU  

 Artėja. Jau visai čia pat. Pirmadienio vakarą dukart pasukite raktą durų spynoje, jei nenorite 
sulaukti neprašytų svečių... Nes spalio 31-oji – Helouvynas!  
 Visų pirma reiktų sužinoti, ką reiškia žodis „Halloween“. Iš anglų kalbos „All Hallows Even” 
išvertus tai reikštų mums visai įprastą dalyką – Visų Šventųjų dienos išvakares. Ši šventė vyksta 
spalio 31d. Visų Šventųjų diena - Viduramžiais atsiradusi katalikiška šventė, skirta pagerbti 
šventuosius ir kankinius, minima lapkričio 1 d. 
 Anglosaksų šalyse teigta, jog naktį prieš Visų šventųjų dieną dvasių pasaulis susitinka su gyvųjų, tad mirusiųjų sielos 
vaikšto tarp mūsų. Norėdami apsisaugoti, žmonės degino laužus, ruošė dvasioms skirtą maistą bei užsiėmė burtais. JAV 
šios šventės metu vaikai dėvi specialius kostiumus  ir vaikšto po žmonių namus, sakydami „Pokštas arba saldainis“. Taip 
pat pasakojamos baisios istorijos, žiūrimi siaubo filmai, krečiamos šunybės.  Daugelis iš moliūgų išsiskaptuoja žibintus ir 
pasideda juos prie savo namų durų. Moliūgas, dar vadinamas Jack O'Lantern vardu - airių tradicija, siejamas ir su airių 
legenda apie Stingy Jack (Šykštųjį Džeką) – godų lošėją, daug geriantį ūkininką, kuris, užlipęs į medį, apgavo velnią ir 
įkalino jį medžio kamiene, išskaptavęs ant jo kryžių. Už tai velnias Jack‘ą prakeikė ir šis amžiams liko naktį vaidentis 
Žemėje. Jau kelis šimtus metų airių tėvai pasakoja šią istoriją vaikams prieš miegą.   
 Pirmieji, kurie sugalvojo persirengti per šią nuostabią šventę, buvo airiai iš škotai, o Amerikoje ši tradicija atsirado tik 
prieš 90 metų. Per helouvyną dažniausiai yra valgomi karameliniai obuoliai, bet ši tradicija vis sparčiau nyksta (bet 
visuomet galite tą skanią tradiciją atgaivinti!).   
 Helouvyną švenčia ne tik JAV, Anglija, Airija ar Škotija, šią šventę mini ir kitos šalys, tokios kaip Vokietija, Prancūzija ir 
Meksika. Nors Vokietijoje ši šventė tėra švenčiama vos kelis dešimtmečius, ji jau spėjo tapti nacionaline švente. Čia vaikai 
nesibeldžia į duris ir negauna saldainių, jie saldainius susirenka mokykloje ar darželyje. Ir net suaugusieji nepasibaimina 
apsirengti baisiausiais kostiumais. Prancūzijoje iš visų labiausiais mylimas helouvyno simbolis moliūgas. Be moliūgų 
daugiau ir nebūna kitokių dekoracijų. Visoje šalyje tą naktį galima nusipirkti pyragaičių su šventųjų atvaizdais, o ant 
kiekvieno kampo parduodami saldumynai. Na o Meksikoje ši šventė minima beveik taip pat kaip ir Lietuvoje: 
meksikiečiai lanko mirusiųjų kapus ir ant jų dega žvakes.  
 Lietuvoje oficialių Helouvyno tradicijų neturime. Ši šventė švenčiama ne spalio 31 d., o lapkričio 1 d., tik vadinasi taip 
pat – Visų Šventųjų diena. Ši diena skirta paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Tikima, kad šventieji 
padeda žmonėms, jei į juos meldžiamasi. Mūsų šalyje Visų Šventųjų diena sutapatinama su lapkričio 2-ąją minimomis 
Vėlinėmis, kai visi skubame uždegti žvakutę ant mirusių artimųjų kapų.  
 Mūsų mokykloje Helouvynas laikas nuo laiko taip pat paminimas naktiniu vaiduoklių paradu... Dar atsimename, kaip 
pernai ant mokyklos langų kybojo šikšnosparniai, laiptais aukštyn žemyn šmirinėjo skeletai, o kelios klasės su 
auklėtojomis išsidabino taip neatpažįstamai, kad niekas ir nežino, kuo ten viskas baigėsi. Sklando gandai, kad ir šiemet 
aštuntokų laukia Vaiduokliška Naktis Mokykloje. Linkim nenusisukti sprandų! O štai jums keletas idėjų, kaip pasiruošti 
Helouvyno vakarėliui:  

 Paruoškite girliandas. Susilankstykit popieriaus lapą kaip armonikėlę. Tada per sulenktą pusę, pačiame armonikėlės 
viršuje nusipieškit pusę šikšnosparnio. Išsikarpykit figūrą ir išlankstykit armoniką – turėjo išeiti eilė susikibusių 

šikšnosparnių. Pasidarę kelias tokias armonikas galėsit susiklijuoti originalią girliandą ir 
ja papuošti kambarį. 

 Iš siūlų pasidarykit dirbtinių voratinklių.  

 Išsiskaptuokit porą moliūgų. Jei turit tik vieną – padėkit jį vidury vaišių stalo ar prieš 
pat lauko duris. 

 Pasigaminkit teminę picą: išminkykit ir padarykit nedidelius picos paplotėlius, užtepkit 
ant jų pomidorų padažą, užtarkuokit sūrio, įstatykit akis iš alyvuogių, dantukus iš 
svogūnų... 

 Pažaiskite žaidimą “Nusikaltimo vieta”: Paslėpkite viename iš kambarių iš anksto 
paruoštus įkalčius: žaislinį revolverį, peilį, lapelį su telefono nr, stiklinę su lūpdažio 

žyme. Pasidalinkite į dvi komandas – abi turės ieškoti įkalčių ir spėlioti, kas atsitiko. Nesvarbu, kad žaidimo vedantysis 
nežinos, kas ten atsitiko. Žaidėjai prikurs neįtikimiausių istorijų. 

Parengė Vakarė Vaičiulytė  

 Oranžinė ir juoda yra laikomos Helovyno spalvomis, nes oranžinė simbolizuoja 
rudens derlių, o juoda – tamsą ir mirtį.  

 Per kiekvieną Helovyną Amerikoje parduodama saldainių už maždaug du 
milijardus dolerių.  

 Kasmet Helovyno kostiumams Amerikoje išleidžiama apie 1,5 milijardo dolerių, 
o namų dekoracijoms dar 2,5 milijardų.  

 Helovyno baimė vadinama Samhainofobija.  



8/ Gataučiukas 2016 m. ruduo, Nr. 124                                  KITAS LYGIS  

 Kiekvienais metais antrojo aukšto koridoriuose pasirodo 
nauji žmonės, atsikėlę iš pirmojo aukšto. Tai PENKTOKAI. 
Penktokai – jau nebemaži, bet dar ir ne itin dideli. Jie turbūt dar 
nežino ir iki galo nespėjo perprasti, kaip verda gyvenimas 
antrame aukšte su mokyklos vyriausiais kietuoliais 10-okais. 14 
penktokų dar tik pradėjo pratintis prie vyresniųjų klasių, 
bendrauti su jais. Kai kurie tikriausiai pastebėjote, jog mūsų 
penktokai jau vis drąsiau žaidžia stalo tenisą ar stumdo šaškes, 
kalbasi, bendrauja su vyresniais už save.  
 Pasikalbėkime su penktokai apie naują jų gyvenimo 
etapą.  
Kaip jautiesi antrame aukšte, kas labiausiai tau patinka? 
Marta: Gerai jaučiuosi antrame aukšte, daugiau naujų pamokų. 
Meda: Gerai jaučiuosi. Patinka, kad antrame aukšte visi vyresni, o pirmame visi buvo maži, žaide, bėgiojo. Smagiau 
buvo... 
Gabija: Pirma nesusigaudžiau, o dabar viskas gerai. Patinka, kad yra daug mokytojų. 
Arentas: Keista vaikščioti antrame aukšte. Patinka, kad daugiau klasių ir kad vaikštau po kabinetus. 
Tomas: Gerai jaučiuosi, galiu vaikščioti ir niekas neprisikabinėja. 
Rokas: Jau gerai, patinka vaikščioti po kabinetus. 
Kuris mokytojas tau labiausiai patinka ir dalykas? 
Marta: Visos man mokytojos patinka. Pamokos: medžio darbai, istorija, žmogaus sauga. 
Meda: Violeta Žemeckienė ir mano auklėtojas Audrius Mameniškis. 
Gabija: dailės ir matematikos mokytojos. Patinka medžio pamoka. 
Arentas: mokytojas Audrius Mameniškis, o pamokos: istorija, kūno kultūra, medžio darbai. 
Tomas: patinka matematikos pamoka ir mokytoja Violeta Žemeckienė, nes gerai išaiškina. 
Rokas: patinka mokytojas Audrius Mameniškis. Mėgiamiausios pamokos: matematika, istorija, kūno kultūra. 
Ar sunku mokytis 5-oje klasėje, kas sekasi prasčiausiai?  
Marta: nelabai sunku mokytis, nes ketvirtoje klasėje mokiausi. Nesiseka lietuvių kalba. 
Meda: gerai, nėra nei sunku, nei lengva. Nežinau, nėra sunkiausio dalyko. 
Gabija: nelabai sunku mokytis. Prasčiausiai sekasi matematika. 
Arentas: sunkiau, nei pradinėse klasėse. Sunkiausiai su matematika. 
Tomas: taip, sunku mokytis, blogiausiai lietuvių kalba sekasi. 
Rokas: nesunku, bet sunkiausia lietuvių kalba. 
Papasakokite apie savo auklėtoją Audrių Mameniškį. 
Marta: mūsų auklėtojas yra geras, kartais susipykstam, bet ir vėl susitaikome.  
Meda: jis būna geras ir piktas, labai įdomu per kūno kultūrą.  
Gabija: auklėtojas geras ir sportiškas, kai kada rėkia, kai esame blogi.  
Arentas: geras ir sportiškas. Kai prisidirbame, būna labai piktas. 
Tomas: geras, sportiškas, malonus, sutariam gerai su juo. 
Rokas: mano auklėtojas geras, tai gerai ir sutariam. 
Mokytojas Audrius Mameniškis irgi turi ką pasakyti apie savo auklėjamą klasę: „Mano penktokai įdomūs, aktyvūs, 
viskuo domisi. Tikiuosi, kad užaugs geri ir duos naudos mokyklai bei sportui. Palinkėsiu jiems, kad mane kuo greičiau 
suprastu ir suvoktų, ko aš noriu iš jų. Bus ir klasės renginių: jau buvom Anykščiuose, dar numatyta aplankyti Aukštaitijos 

nacionalinį parką, važiuosim į Kauną žiūrėti krepšinio 
varžybų“.  
Porą žodžių apie penktokus iš mokytojų lūpų: 
Jūratė Armonavičienė: „Penktokai labai nustebino literatūros 
pamokose savo gražiais apmąstymais. Manau, kad jie yra labai 
linksmi, nuoširdus, draugiški (gal ne visada), smagūs, 
mandagūs, padeda draugams, kuriems reikia pagalbos“. 
Gerda Kinderienė: „Smalsūs, draugiški, meilūs vaikai“. 
Jolanta Jurkevičienė: „Pratinamės vieni prie kitų“. 
 Štai tokie mūsų penktokai, jau tapę kai kurių mokytojų 
numylėtiniais. Linkime jiems linksmo ir įdomaus gyvenimo 
antrajame mokyklos aukšte!  

Penktokus gaudė ir kalbino Agnė Dagytė 
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 2016 metų rudenį į madą grįžta kariuomenės akcentai, velvetas, nėriniai, drabužiai, kurie atrodo per dideli, skraistės, 
raukiniai, kutai, citatomis ir užrašais puošti drabužiai, labai ilgos rankovės... Sąrašas galėtų tęstis iki begalybės. Mada 
niekuomet nestovi vietoje. O kokios mados tendencijos šį rudenį vyrauja mūsų mokykloje? Ar tai šilta oranžinė, ar pasyvi 
pilka? Kelius siekiantis sijonas ar plėšyti džinsai? 
 Kiekvieną dieną koridoriuje prasilenkiame su daugybe mokinių, tačiau ar nors kartą atkreipėme dėmesį, kokia 
spalva, aksesuarai ar drabužių stilius dominuoja? Kas populiaru vienoje klasėje, ne visuomet pripažįstama kitoje. Kas tinka 
merginoms, tas tikrai netiks vaikinams ir panašiai. 
 Jei pažvelgsime į pirmąjį aukštą, pamatysime visas vaivorykštės spalvas: ne tik ant koridorių sienų, bet ir vaikų 
aprangoje. Pradinukai mėgsta vilkėti ryškių, šiltų spalvų drabužius. 
 Ir antrajame aukšte galime pamatyti ryškių bei šiltų spalvų, tačiau 8 klasė dažniausiai būna ta riba, kai pradedama 
rengtis tamsesnėmis, šaltesnėmis spalvomis. Žinoma, gali pasitaikyti ir išimčių. 
 Šiuo metu mokykloje merginų tarpe gana populiarūs plėšyti džinsai (kalbama, kad jie net brangesni už neplėšytus!), 
marškinėliai su angliškais užrašais (pvz. Nope not today, I love you more than free Wi Fi, In memory when I cared, Let‘s make 
memories together, Never give up squad, This is my Halloween costume – vertimas nepridedamas, naudokit Google translate), 
flaneliniai marškiniai, raštuoti megztinukai, kardiganai, megztukai be užtrauktuko ar sagų. Niekam ne paslaptis, kad 
merginos mėgsta ir nori puoštis, tą sėkmingai ir daro: labiausiai merginų (ypač 9 klasės) vertinama ir naudojama priemonė 
– coverstick / concealer (lietuviškai „maskuoklis“) (gal Helouvynui jau ruošiasi?) ir Voro tinklo blakstienos (??)  
 O pažvelgus į vaikinus susidaro įspūdis, kad jų pagrindinis tikslas – kiek įmanoma dažniau pasirodyti su tuo pačiu 
arba labai panašiu drabužių deriniu. Vaikinai iš tiesų be galo mėgsta sportinę aprangą, džemperius, taip pat ir marškinius. 
Tikriausiai jų kriterijus – patogumas.  

 Šiais metais aksesuarai nėra labai ryškūs. Žinoma, šalikai ir kepurės vėstant orui matomi 
vis dažniau. Tačiau pagrindiniu mokinio aksesuaru tapo telefonas: kad ir kur būtų, kad ir ką 
veiktų, telefono iš rankų niekada nepaleis. Geriau jau be kepurės ar pirštinių, bet kad tik su 
telefonu (nušalusioje rankoje)...  
 Paauglystė – gyvenimo etapas tarp vaikystės ir suaugusiųjų pasaulio, leidžiantis 
eksperimentuoti, drąsiai ir nesibaiminant ieškoti savito aprangos stiliaus, jungti ir maišyti 
nesuderinamus aprangos elementus. Reikia pavyzdžių? Štai prašom. Neseniai mokykloje buvo 
galima išvysti kai ką dar nematyto (arba matyto tik per TV). Tai 9 klasės mokinės Vakarės 
Vaičiulytės originalūs plėšyti džinsai susegti su žiogeliais. Norėdami sužinoti apie šį naujovišką 
būdą dekoruoti drabužius, pakalbinome Vakarę: 
 Kaip tau kilo mintis džinsus susegti žiogeliais? 
Dalyvaujant vienoje šventėje mano ir taip plėšyti džinsai dar labiau įplyšo, todėl kelias savaites jų 
net nenešiojau. Galvojau apie susisiuvimą, bet pamaniau, kad negražiai išeis. Tuomet po kelių 
savaičių nusipirkau žiogelių ir su jais kažkaip susmaigsčiau tas kelnes, kad dar labiau neplyštų. 
 Kokios reakcijos susilaukei iš aplinkinių? 
Daugelis sakė, kad geriau jau būčiau susisiuvusi tas kelnes... 
 Ketini su šiais džinsais pasirodyti mokykloje dar kartą? 
Ar pasirodysiu mokykloje su jais dar sykį? O taip! Su jais jaučiuosi puikiai! 
 Gal sugalvojai dar ką nors neįprasto, ką ketini mums parodyti? 
Bandysiu įrodyti, kad ne tik lieknos merginos gali dėvėti trumpas palaidines (angl. crop top )! 
 Vakarei linkime įgyvendinti siekius ir toliau skleisti naujas mados idėjas. O visiems 
kitiems siūlome nebijoti išbandyti ką nors naujo. Juk tik  bandymų būdu gali atrasti tai, kas tinka 
ir patinka būtent tau pačiam.  

 

Domėjosi Karolina Pakalnytė 

Ech, ta mada:  
Nusipirkau batus - netinka sijo-
nas.  
Nusipirkau sijoną - nėra palaidi-
nės.  
Nusipirkau palaidinę - nėra striu-
kės.  
Nusipirkau striukę - nėra ranki-
nės.  
Nusipirkau rankinę - batai netin-
ka...  

Sėdi senelis ir skundžiasi: 
– Na, tas jaunimas šiais lai-
kais ir rengiasi, nesuprasi, kas 
šis vaikinas: berniukas ar 
mergaitė? 
O žmogus sėdintis šalia ir sa-
ko: 
– Tai mano duktė. 
– Aaa, nežinojau, kad Jūs jos 
tėvas. 
– Aš jos motina.  

Mes rekomenduojame rengtis taip, kad jūsų apranga ati-
tiktų jūsų atlyginimą. Jei dėvite brangius kostiumus, avite 
garsių firmų batus ir nešiojate natūralios odos rankines, 
vadinasi jūsų reikalai klostosi kuo puikiausiai ir atlyginimo 
padidinimas jums nereikalingas. Jei rengiates prastais 
drabužiais, jums vertėtų išmokti ekonomiškiau tvarkytis 
su pinigais ir atlyginimo padidinimas jums nereikalingas. 
Jei rengiatės vidutiniškai, vadinasi, puikiai tvarkotės su pi-
nigais ir didinti atlyginimo jums nereikia.  
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,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai: 
Redaktorė: Simona Svirplytė (9 kl.) 

Korespondentės:  Austėja Taraškutė, Vakarė Vaičiulytė, Greta Bajalytė, Agnė Dagytė (9 kl.), Karolina Pakalnytė, 
Auksė Bašytė (10 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   

 Jau ne pirmi metai mokykloje vis girdime apie žygius ir skautus, o dalis mokinių tik ir nesulaukia, kol vėl iškeliaus į 
kokį žygį ar leis laiką skautiškame renginyje... Kas yra žygiai – daugmaž aišku, bet tikriausiai dažnas susimasto, kas yra tas 
skautas?! Paklauskime mokinių bei mokytojų, ką jie žino apie tai.  
Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė: skautai yra jaunimo organizacija Lietuvoje, kuri yra už Tėvynę, Dievą bei artimą. Skautai 
buvo labai populiarūs prieš karą, nuo jų kilo pionieriai. 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė: skautas yra keliautojas ir kovotojas. 
Mokytoja Gerda Kinderienė: skautas – tai žmogus, mokantis išgyventi gamtoje. 
Marta (5 kl.): tai žmogus, kuris gyvena gamtoje ir ją prižiūri. 
Elinga (3 kl.): skautai – tai žmonės, kurie visada vaikšto pėsčiomis. 
Deimantas (3 kl.): tai žmonės, kurie valgo žalią mėsą. 
Jokūbas (3 kl.): skautai išvažiuoja į stovyklas ir negrįžta namo porą savaičių. 
Monika (4 kl.): tie, kurie eina į žygius. 
Gabija (7 kl.): skautai eina į žygius. 
Arnoldas (7 kl.): skautai yra tie, kurie skautuoja. 
Matas (8 kl.): skautas – geras žmogus, moka daug gerų dalykų, turi gerą 
uniformą. 
Rytis V. (10 kl.): tai žmogus, kuris visada eina stovyklauti. 
Deimantė (8 kl.): tas, kuris eina į žygius. 
Asta (8 kl.): skautai visur keliauja. 
Eimantė (6 kl.): skautas yra gamtos draugas. 
Miglė (6 kl.): tarnaujantis Dievui, Tėvynei ir artimui. 
Armanda (7 kl.): žmogus, kuris eina į žygius. 
Mantas (8 kl.): gamtos mylėtojas. 
Samanta (9 kl.): žmogus keliautojas. 
 Viską perskaitėte ir spėliojate, ar šių žmonių atsakymai teisingi? Aš jums pasakysiu, kas yra skautas! Skautas (angl. 
scout) reiškia žvalgą. Skautybės pradininko karininko lordo Roberto Baden-Powellio suburti berniukai jau 1899 m. 
mūšyje buvo labai naudingi žmonės: išnešiodavo laiškus, įsakymus, pranešimus, atnešdavo kariams šovinių, maisto, 
nugabendavo sužeistuosius į ligoninę, eidavo į žvalgybą. Vėliau R. Baden-Powellis sukūrė visą auklėjimo sistemą, ją 
pritaikė ir mergaitėms, tad šiandien skautai yra visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus 
ugdymo organizacija, veikianti visame pasaulyje. Per tarnystę Dievui, Tėvynei ir artimui skautai siekia ugdyti savo narius 
dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.  
 Teisingai sakėte, kad skautai eina į žygius, vasarą (ir ne tik) gyvena stovyklose miške, myli ir saugo gamtą, dėvi 
uniformą. Žalios mėsos skautai nevalgo, tačiau moka iškepti vištą kuprinėje, žuvį druskoje ar kiaušinienę ant kastuvo!  
Pastatyti stalą ar indaują be vinių ir plaktuko ar sukurti penkių rūšių laužą – skautui vienas juokas.  
 Ar žinojote, kad ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus yra skautas?  

Parengė Auksė Bašytė  

 Po rudens atostogų mokykloje svečiuosis įdomių dalykėlių leidykla “Nieko rimto”. Visą 
lapkričio mėnesį bibliotekoje visi mokiniai, mokytojai, bendruomenės nariai galės įsigyti 

nuostabiausių bei spalvingiausių atvirukų, atvirlaiškių, magnetukų, 
atšvaitų-ženklelių, vokų, Advento kalendorių, kišeninių kalendoriukų, 
užrašų blonknotų, laiškinio popieriaus, užrašų kortelių, žaismingų lipdukų, net laikinųjų 
tatuiruočių! Tai puiki gimtadienio ar šv. Kalėdų dovana, o taip pat būdas netikėtai nudžiuginti 
Jūsų mylimą žmogų!  

 Ir tai dar ne viskas! Surinktas lėšas leidykla kviečia dalintis perpus. Pusė sumos virs 
„Nieko rimto“ knygomis, kurias galėsime išsirinkti patys ir po šv. Kalėdų jau jas skaityti! 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neformalus_ugdymas&action=edit&redlink=1

