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Per desimtmecius besikeicianti mokykla tapo modernia, tikra 

europietiska mokykla. Mokiniai gali dziaugtis galimybemis ugdytis ne tik 

mokyklos suole, bet ir ivairiose edukacinese, pazintinese isvykose ir kelionese 

po Lietuvq, o tarptautini4 projekt4 deka - ir po Europos salis. 

Jubiliej4 pasitinkame su 190 ugdytini4 ir 26 pedagogais, savo rankomis 

kurianciais ir puoselejanciais mokyklci. Tikekimes ir linkekime, kad mokyklos 

,,simtametis cizuolas", isisaknij~s i miis4 prisiminimus, isgyvenimus ir liikescius, 
gyvuos dar ilgus ilgus metus. 

Mokyklos direktorius Linas Cesnulis 

Redaktoris Zodis 
Sveiki mieli skaitytojai! 

Savo redaktores zodi noriu pradeti sveikindama miis4 vis4 mylimci 
mokyklq, sulaukusici grafaus bei ypatingo gimtadienio! Nelengva isivaizduoti, 
kaip Gatauci4 mokykla atrode pries 100 met4, taciau siandien tai vieta, kur 
turime pacias geriausias galimybes mokytis, ugdytis, kurti, pazinti ir Gyventi! Su 
Gimtadieniu, Mokykla! 

Nors pries 10 dien4 dar snigo, siandien uz lango oras jau nuostabus ir 
sventiskas. Lauke vis dazniau sviecia saule ir norisi kuo dafoiau sildytis jos 
spinduliuose. Po truputi galime ufoosti vasaros kvapci - ji jau nebetoli... Kartu su 
siluma vis dazniau galvoje apsilanko mintis, kad jau ir mokslo metai arteja finiSo 
link. 0 tai dar viena gera zinia - mokytis liko visai nedaug! Vos tik keletas savaici4 ir atostogooos! 

Si4 mokslo met4 paskutinis ,,Gatauciukas" yra neeilinis, dvelkiantis prisiminimais, nuskraidinantis i 
senus laikus, bent trumpam i mokyklci grcizinantis tuos, kurie jci jau paliko ... Cia susitiksime su tais, kurie 
kadaise dirbo bei mokesi miis4 mokykloje, pakalbinsime tuos, kurie siandien vaiksto mokyklos koridoriais, 
prisiminsime mokyklos istorijq ... 

Grazios sventes, siautulingo pavasario, smagaus ir idomaus skaitymo! Mokiniams ir mokytojams 
,,Gatauciuko" kolektyvo vardu linkiu geros mokslo met4 pabaigos ir turining4 vasaros atostog4! Iki 
pasimatymo kitais mokslo metais! 

0 ~ -r 
Simona Svirplyte 
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20 faktq apie iimtamett mokyklat 
Jei kartais nezinojote arba jau primirsote, stai kq Jums reikia zinoti apie miis4 mokyklq: 

Faktas Nr. 1 - Pradzia: nors mokykla vadinasi Gatauci4, pirmiausia ji isikiire Vaizguci4 kaime, dvarininko 
Neirando kumetyno pastato antrajame aukste - tai ivyko 1917 m. 
Faktas Nr. 2 - Mikalauskyne: 1933 m. is kumetyno Vaizguciuose mokykla perkeliama i iikininko 
Mikalausko namq Ivoskiuose. Liaudyje tos patalpos taip ir vadintos - ,,Mikalauskyne". 
Faktas Nr. 3 - ISsipletimas: papildomos mokyklos patalpos atsiranda 1935 m., iikininkui V. Puidokui 
pasistaCius namq ir ten priemus dali mokini4. 
Faktas Nr. 4 - Dvaras: 1963 m. mokykla persikelia i rekonstruotas GatauCi4 dvarinink4 Bandarevici4 
dvaro patalpas, kuriose nebuvo nei sporto, nei akt4 sales, nei valgyklos, nei vidaus tualet4. Uztai buvo sava 
teritorija. 
Faktas Nr. 5 - Naujas: dabartinis mokyklos pastatas naudojimui 
perduodamas 1989 m. - cia jau ir dideli kabinetai, sporto sale ir aikstynas, 
valgykla, akt4 sale, biblioteka, buities kabinetas. Mokslo metus cia pradeda 
115 mokini4 (patalpos pritaikytos 216-ai) . i..;;;..._ __ 

Faktas Nr. 6 - Tikyba: 1990-1991 m. m. Joniskio vikaras Virgilijus 
Veprauskas mokykloje ima destyti tikybos pamokas, kurias lanko 40 
mokini4. 
Faktas Nr. 7 - Ceremonija: Joniskio parapijos dekanas Juozas 
Dobilaitis 1996 m. pasventina mokyklq. 
Faktas Nr. 8 - Laikrastis: 1999 m. sausio men. isleidziamas pirmasis '---------------~ 
mokyklos laikrasCio ,,Gatauciukas" numeris - tuo metu tai buvo vienintelis raj one mokyklinis laikrastis. 
Faktas Nr. 9 - Kompiuteriai: pirmieji 8 kompiuteriai mokyklq pasiekia 1999 m. rugseji, o jau lapkriti 
prisijungiama prie interneto. 

Faktas Nr. 10 - Kryfius: 2000 m. mokyklos bendruomene Kryzi4 
kalne pastato kryzi4 su ufrasu ,,Viespatie, saugok miis4 mokyklq". 
Faktas Nr. 11 - Transportas: 2004 m. gaunamas pirmasis 
mokyklinis autobusiukas Mercedes-Benz. Antrasis - lveco Daily -
mokykla pasiekia 2013 m. 
Faktas Nr. 12 - Vardas: 2007 m. mokyklai suteikiamas Marces 
Katiliiites vardas. 
Faktas Nr. 13 - Muziejus: mokyklos muziejus atidaromas 2007 m. 
Faktas Nr. 14 - Renovacija: 2011 m. mokiniai renkasi i visiskai 
renovuotq ir modernizuotq mokyklq. 

Faktas Nr. 15 - Dadelis: 2012 m. rugsej o 1-ajq duris atveria 17 ikimokyklinuk4. 
Faktas Nr. 16 - Laimejimai: 2014-2015 ir 2015-2016 m. m. mokyklos 5:sm~m'2: 
sportininkai Lietuvos mokykl4 faidyni4 kaimo progimnazij4, 
pagrindini4 mokykl4 tarpe tampa nugaletojais: i mokyklq parveztos 
taures bei 500 eur4 cekiai. 
Faktas Nr. 17 - Pavadinimai: per 100 met4 9 kartus keitesi 
mokyklos pavadinimas. 
Faktas Nr. 18 - Direktoriai: nuo 2010 met4 mokyklos vairq tvirtai 
laikantis Linas Cesnulis yra dvyliktasis direktorius per visq mokyklos 
istorijq. 
Faktas Nr. 19 - Rekordai: 1977 m. mokini4 skaicius sieke 240, o 
1991 m. cia mokesi tik 99 mokiniai. 
Faktas Nr. 20 -The Best: Ga ta uci4 M. Katiliiites mokykla - geriausia mokykla, is kurios tikrai nesinori iSeiti! 

Mokiniai: 190 Sf\ ~ Kompiuteriai: 56 
Mokytojai: 26 • llansetiniai kompiuteriai: 28 
Darbuotojai: 18 ./ ". /smaniosios lentos: 2 
Bureliai: 11 Projektoriai: 10 

Laisvalaikio priemones: 6 saski4 lentos, 6 Novus stalai, 6 teniso stalai, 6 
labirintai, poilsio kambarelis - akvariumas su TV, siipynes ir karstykles. 
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,,GatauCiuke", skirtame mokyklos 100-meciui, kalbiname kelet(! ilgameci4 mokytoj4, dirbanci4 cia, rodos, nuo 
neatmenam4 laik4, sutikusi4 ir iSlydejusi4 biirius mokini4, stebejusi4, kaip keiciasi mokykla ... Pasikalbekime su istorijos 
mokytoja Jolanta Jurkeviciene, matematikos mokytoja Violeta Zemeckiene, pradinuk4 mokytoja Inga Svilpiene, chemijos 
mokytoja Genovaite Liepinia ir suzinosime, kada mokytojos prisidejo prie mi1s4 mokyklos bendruomenes, kaip cia jauciasi ir 
kuo dziaugiasi, kokius nutikimus prisimena. 

Mokytoja Jolanta Jurkeviciene 
,,Sioje mokykloje pradejau dirbti 1993 m. rugsejo pirmaj(!. Pradejus dirbti 

pirmieji ispiidziai buvo patys geriausi, kadangi labai norejau cia dirbti. Vis(! vaikysty 
svajojau biiti mokytoja ir mano svajone iSsipilde. Per vasaros atostogas dafuai 
pasiilgstu mokini4, todel paskutines rugpjucio savaites labai laukiu Rugsejo 1-osios. 
Per mano darbo metus mokykla labai pasikeite, ypac mokymo bazeje: informacines 
technologijos leidzia idomiau ir vaizdingiau pravesti pamokas, intemeto pagalba 
galime per pamok(! aplankyti tuos objektus, apie kuriuos kalbame. Manau, netolimoje 
ateityje turesime 3D klasy, kuri dar labiau pagyvins ugdymo proces(!. 
Nebeisivaizduoju XXI a. pamokos tik su kreida ir lenta. Ir mokiniai labai pasikeity. 
Kai kuriose srityse j ie ,,ismanesni" uz mokytojus, bet tai nereiskia, kad jie visk(! gali. 
Mokykla - jau ne tik mokymo, bet ir ugdymo istaiga, o ugdymui(si) rib4 nera, todel ir 

reikalingi mokytojai bei j4 patirtis. Jdomiausia su mokiniais biina ekskursij4 metu. Tuomet patys didziausi problem4 kelejai 
pamokose tampa nuostabiausiais mokiniais. 0 mokyklos 100-mecio proga linkiu, kad 
visi svystume ir 2oo·met4jubiljej4!" [ljl~ij'ii~iiiit::St=~::=;:::;~~;iii 

Mokytoja Violeta Zemeckiene 
,,Mokykloje pradejau dirbti 1988 metais. Niekada negalvojau, kad grisiu dirbti 

i savo mokykl<! (mokytoja si(! mokykl£! baige 1979 m. - aut. past.). Prisimenu, vaziuoju 
pirm(! darbo dien(! i mokykl(! ir taip nedr(!SU ... Galvoju, kaip reikes ieiti i mokytoj4 
kambari, kaip seksis bendrauti su buvusiais mokytojais - dabar jau kaip kolegomis. 
Buvau labai siltai sutikta. Sufavejo nuosirdus bendravimas, kolegiska pagalba. 
Apsiraminau ... 

Juokingiausias atmintyje esantis prisiminimas - ekskursija i Druskininkus. Su 
kitais mokytojais lydejome 50-ies mokini4 grupy i dviej4 dien4 ekskursij(!. 
PasivaiksCiojome po Druskininkus, aplankeme misko muziej4 ,,Girios Aidas", M. K. 
Ciurlionio memorialini muziej4, paskui susedy i autobus(! pasukome nakvynes vietos link. Visi linksmi, laimingi, besidalinantys 
ispiidziais riedame pirmyn, o viena mergaite klausia: ,,0 kada vaziuosime i Druskininkus?" Q 

Man labai patinka cia dirbti, si mokykla - mano antrieji namai. Cia mokesi ir mano vyras, ir visi trys mi1s4 vaikai. 
Smagu dirbti mokykloje, nes kiekviena diena vis kitokia, cia visada pilna darb4, cia niekada nenuobodu. Mokykloje neapkerpesi 
ir neapsnusi. Siame darbe labiausiai dziugina vaikai, kurie is vis4 jeg4 reikalauja to, ko troksta. Jie tryksta dziaugsmu be jokios 
priefasties ir vis kazkuo uzajemy. Simtmecio proga linkiu, kad mokykla likt4 ta vieta, i kuri(! visada norisi eiti ir smagu sugriZti". 

Mokytoja Inga Svilpiene 
,,Sioje mokykloje pradejau dirbti 1992 m. rugsejo 1 d. Pirmieji ispiidziai 

buvo geri. Bendruomenes nariai geranoriskai padejo, nes atejus i nauj(! kolektyv(! 
buvo tikrai nedr(!su, daug kas nezinoma, nauja. Mokykloje pokyci4 buvo ir vis 
~a: iforeje, nuolat puosiamame viduje, puoselejamoje ir jaukioje aplinkoje. 
Siuolaikines technologijos irgi prisidejo - mokymo procesas tapo ivairesnis. 
Mokiniai igyja daugiau kompetencij4, gileja zinios ir gebejimai. Kadangi dirbu SU 
pradini4 klasi4 mokiniais, nuolat matau juokingus ir jdomius atsitikimus. Man 
patinka dirbti sioje mokykloje, nes j(! myliu ir esu jai istikima. 0 100-mecio proga 
linkiu, kad mokykla ir toliau turet4 savo iSskirtini veid(!, kad savo pasiekimais 
garset4 ne tik rajone, respublikoje, bet ir ilZ jos rib4. Kad ilgai girde14 mokini4 
klegesi. Kad toliau lipt4 po vien(! laipteli i virs4, tik i virs4, ir ne zingsnelio atgal! 
Ir kad dar ilgai gyvuot4. ACID TAU, MOKYKLA, UZ TAI, KAD ESI!" 

Mokytoja Genovaite Liepinia 
,,Gatauci4 mokykloje pradejau dirbti nuo 1999 met4. Mokykla paliko 

gerus pirmuosius ispiidzius. Geriausiai isimena dideles, erdvios klases, mokyklos 
sviesumas. Per laik<!, kuri praleidau sioje mokykloje, ivyko daug pokyci4! Buvo 
ivykdyta renovacija, i mokyklos kiem(! iriedejo pirmasis mokyklinis autobusas, 
atsirado ir aktyviai naudojamos kompiuterines mokymo priemones. Maloniausi 
prisiminimai man siejasi su laikotarpiu, kai as pati aktyviai prisidejau prie 
tarptautini4 mokyklini4 projekt4 parengimo ir vykdymo. Joniskio rajono 
savivaldybe buvo finansavusi grupes mokini4 iSvyk(! i Lenkij(!. Tarptautiniame 
renginyje sutiktas Joseval is Brazilijos netrukus apsilanke ir mokykloje. Tai buvo 
ivykis, bendravome tarptautine esperanto kalba (mokytoja Genovaite - aktyvi 
esperantininke - aut.past.)! Kelet(! ilgalaiki4 projekt4 esame vykdy angliskai. 

Kaip smalsu ir smagu pamatyti mokyklas uzsienio valstybese, tolimoje kelioneje geriau pazinti mi1s4 mokinius, mokytis kartu su 
jais! Man patinka cia dirbti , nes mokykla ir iforeje, ir viduje yra tvarkinga, atvira naujovems. Sventinio jubiliejaus proga linkiu 
mokyklai daug mokini4, kilrybing4 mokytoj4 ir ilg4 gyvavimo met4". 

-r: (• · ;r.---~-~j 1 ·~ ~ ~ (· ·-.. .!'!: - -..,. . -·1 
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Kalbino Karolina Pakalnyte 



4/ Gatauciukas 2017 m. pavasaris, Nr. 12~ BUVUSIEJI 

euv~ mokytojai ~ia grtzta mintimls .. . 
MU.sq mokykla svencia graz4 100 met4 jubiliej4. Per tuos metus keitesi labai daug mokytoj4, mokini4, darbuotoj4 .. . 

Vieni atejo, kiti isejo, kai kurie sugrifo, kai kurie jau niekuomet nebegris - taip ir bego metai... Ypatingos sventes proga 
,,Gatauciukas" nusprende pakalbinti buvusius mus4 mokyklos mokytojus bei vadovus: kq jie prisimena is savo darbo, 
koki4 pamok4 ne tik kitus iSmoke, bet ir patys Cia iSmoko, koki4 nuotyki4 patyre ... Pasidomekime! 

Lietuviq kalbos mokytoja, buvusi mokyklos direktore Vida 
Vingriene Gatauci4 mokykloje pradejo dirbti 1975 m. rugsejo 1 d. Ir dirbo 
cia 35-erius metus. Dabar, budama pensijoje, mokytoja Vida taip pat gana 
uzimta: aktyviai dalyvauja Treciojo amziaus universiteto veikloje, iS naujo 
susipazista su Lietuva, vykdama i daugyb~ ekskursij4, lanko angl4 kalbos 
kursus, daug skaito, turi sodybq, kur jaucia atgaivq budama gamtoje. 

GatauCi4 mokykla nebuvo pirma mokytojos darboviete - pries tai ji 
astuonerius metus dirbo Tautgini4 astuonmeteje mokykloje, kurios dabar jau ir 
pastato nebera ... Atejusi i mus4 mokyklq, dirbo lietuvi4 kalbos mokytoja, bet 
darbo pradzioje teko mokyti ivairi4 dalyk4: ir su pradinukais dirbti, ir buti 
istorijos, rus4 bei anghi kalb4 mokytoja, pionieri4 vadove, bibliotekininke. Nuo 
2003 met4 tapo Gatauci4 mokyklos direktore. Visgi darbe labiausiai patiko 
bendravimas su mokiniais. ,,Daugybe rengini4, iSvyk4 dviraCiais, ekskursij4, 

konkurs4, jaudulio, kaip pasiseks, kaip pasielgti ivairiose situacijose, ir daug kitoki4 jausm4, kuri4 niekur kitur nepatirsi, 
tik mokykloje. Uz tai esu dekinga likimui...", - sako mokytoja. Dabar liko tik patys geriausi ir nuostabiausi atsiminimai: 
,,Pirmiausia atsimenu, zinoma, grazius santykius SU mokiniais, kurie buvo labai zingeidus ir visur labai noredavo 
dalyvauti. Prisimenu prasmingas literaturines-muzikines kompozicijas, parengtas ivairi4 jubiliej4 progomis, temines 
klasi4 valandeles, diskotekas, is kuri4 lydedavau toliau gyvenancius aukletinius namo, kad saugiai gtjzt4. As juos visus 
labai mylejau. Ir siandien prisimenu dviej4 dien4 iSvykq dviraciais i Elni4 sleni. Vaziavau viena SU gal 20 devintok4. 
Vienas tevelis su masina nuveze palapines ir visq kitq mus4 mantq, ir mes iSvaziavome. Viskas buvo puiku, bet ta naktis ... 
Visi paryciais sumigo, o man vaidenasi tik ivairus pavojai: su5nara foleje eziukas, ir man sirdis stoja - o gal cia kokie 
chuliganai mus4 dviracius pavogti nori? Pasidejau didziuli pagali ir ramiau pasidare. Ir siandien siurpas krecia, 
pagalvojus, kas galejo atsitikti, o tada buvo jaunyste ir de! vaik4 galedavom daug kq padaryti. Ypac iki asar4 sujaudino 
praejusiq vasarq mano aukletini4 suorganizuotas klases susitikimas po 20 met4. Ir buv~ vaikai, dabar jau suaug~ zmones, 
dekojo uz tas ekskursijas ir isvykas, kuriose patirti jausmai juos sildo iki siol...Prisimenu taip pat ir grazius mokytoj4 
tarpusavio santykius, viso mokyklos darbuotoj4 kolektyvo kasmetines iSvykas mokslo metams pasibaigus, ir visos 
mokyklos bendruomenes sutarimq sprendziant bendras problemas." 

Direktore per visus ilgus darbo metus ismoko labai daug: kaip bendrauti, kaip elgtis, kaip padekoti, kq pasakyti 
neklaufadai, kad paklausyt4, kad isgirst4 ... ,,Konkreci4 gyvenimo situacij4 sprendini4 nerasi ne viename vadovelyje. 
Gyveni, dirbi ir mokaisi. Ir vis delto negaliu nepamineti paci4 brangiausi4 mano mokytoj4, iS kuri4 tikrai mokiausi 
sekmingo darbo paslapCi4, tai Mokytojos iS didziosios raides - Benedikta Radaviciene ir Julija Verbufaitiene", - su meile 
prisimena buvusi direktore. 

,,Vienas vienintelis pats graziausias prisiminimas mano gyvenime - darbas GatauCi4 mokykloje. Ir dabar, atsakinedama 
i Simonos pateiktus klausimus, verkiu. Ne de! to, kad liudna, ode! to, kad taip greit prabego tie metai, kad daug kas liko 
nepadaryta, nepasakyta, bet tai dabar sakau savo anukei, kuri jau studente. 0 stai ,,Gatauciukas" tikrai paliko puikius 
prisiminimus! Tai buvo tuometinio mokyklos direktoriaus A. Lidziaus ideja, mano igyvendinta su puikiu kolektyvu. 
Pamenu, kaip laukeme pirmojo numerio, kuri spausdino rastvede Vida Savickiene, ir kiek dziaugsmo buvo ii skaitant! 
Kiek prisimenu, tai buvo vienintelis rajono mokyklos menesinis laikrastukas. IS tikr4j4 daug mokytoj4 pareme ii savo 
darbais, idejomis, patarimais. Nuosirdziai linkiu ,,Gatauciuko" kolektyvui grazi4 idej4, stiprybes ir ilgaamziskumo!" -
grazi4 fodzi4 negaili buvusi direktore. Palinkejimq siuncia ir mus4 mokyklai, kuriq vadina savo gyvenimo mokykla: 
,,Svarbiausia, kad mokykloje nebut4 abejingumo visom prasmem, o tada ir Jaime, ir sekme lydes ... " 

Tikybos mokytojas Gediminas AndrasiUnas Gatauciuose 
pradejo dirbti 1994 m. ir dirbo Cia iki 2006 m. Tai nebuvo jo pirma 
darboviete. Deste tikybos pamokas, turejo auklejamqjq klas~, buvo ir 
bibliotekininkas. ,,Labiausiai siame darbe man patiko mokini4 
paprastumas, nuosirdumas, supratingumas ir koleg4 palaikymas", -
vardija Gediminas. Graziausias prisiminimas iSlik~s is an4 laik4 -
mokyklos kryziaus nesimas nuo Meskuici4 iki Kryzi4 kalno ir kryziaus 
pastatymo svente. ,,0 linksmiausia, kq prisimenu, tai kuomet iS!eistuvi4 
metu su aukletiniais berniukais nusidazeme plaukus ivairiomis 
spalvomis", - sypsosi vaik4 labai myletas mokytojas. Pats jis per ilgus 
darbo metus Gatauciuose ismoko paprastumo, kurybiskumo, linksmumo 
ir supratingumo. Siandien JoniSkio Saules mokykloje ir Gasciun4 

pagrindineje mokykloje tikybq destantis mokytojas Gediminas jubiliejaus proga M. Katiliutes mokyklai linki iSlikti 
stabiliai, kurybiskai, nebijoti naujovi4 ir tiketi, kad svajones pildosi. 

Nuke/ta i 5 psi. 
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euv~ mokytojal ~la grtzta mlntimis ... 
Atkelta is 4 psi. 

Socialine pedagoge Juventa Jurgeliene mokykloje dirbo nuo 
2008 m. rugpjiicio men. iki 2015 m. rugpjiicio men. ,,Lygiai 7 metus, 
kaip ir pataria specialistai", - juokiasi vaik4 itin vertinta mokytoja. Tai 
nebuvo pirma Juventos darboviete, pries tai ji dirbo JoniSkio rajono 
savivaldybeje ir ,,Ausros" gimnazijoje. Gatauciuose dirbo socialine 
pedagoge, etikos ir socializacijos mokytoja. Taip pat kartu su 
mokiniais buvo ikiir~ teatrq, sukiire ne vienq etiudq, pastate ne vienq 
spektakli, kurie dziugino ne tik mokyklos bendruomen~, bet sulauke 
pripazinimo ir uz mokyklos bei rajono rib4. ,,Mokykloje mane favejo 
tai, kad niekada negaledavai susiplanuoti dienos, visi geri dalykai 
ivykdavo staiga ir netiketai. 0 mokyklos mazyliai (ikimokyklinukai) 
visuomet biidavo geras pozityvo uztaisas. Ir dabar prisiminusi juos nusisypsau ", - i prisiminimus leidziasi 
mokytoja. 

Mokykloje biita visoki4 dien4, bet dabar Juventa pamena tik pacias graziausias. Tik negali iSskirti vieno 
prisiminimo, nes j4 yra labai daug.: ,,Oi kiek nuostabi4, smagi4 akimirk4! Sunku isskirti paciq paciausiq. Nors 
gal viena yra. St.i teatru atvykome i pirmq toki rimtq festivali Palangoje. Nebepamenu, kelinti turejome 
pasirodyti, bet atsitiko taip, kad neberadau ne vieno aktoriaus. Skambinu, rasau sms: ,,kur esat?!" Visi kaip 
susitanr ,,Tuoj tuoj griztam". 0 grizta ne visi, o po vienq. Man sirdis jau dreba, reikia pradeti ruostis, grimuotis, 
o aktori4 ne kvapo. Kazkaip spejo. Aisku, gavo kaip reikiant pylos J. Tik po festivalio vakare suzinojau, kur jie 
lakste. Pasirodo, leke visi nusifotografuoti fontane, po to keli lakste po Palangq ir ieskojo, kas padarys 
nuotraukq, i'l iremino ir padovanojo man. Siq nuotraukq labai branginu ir saugau. Ji ir dabar mano darbo 
kabinete." 

Kartu su savo aukletiniais palikusi mokyklq ir nuo 2015 metais kartu su JoniSkio jaunimu ikiirusi Atvirq 
jaunimo centrq, koordinuojanti centro veiklq, vadovaujanti projektams, mokytoja nepamirsta iS mokyklos 
iSsinesto nemazo bagazo patirties, kuri ir dabar jai labai pravercia: ,,Sioje mokykloje mokosi patys 
nuostabiausi vaikai. Is j4 iSmokau dziaugtis paprastais, mafais dalykais." 

Mokytoja Juventa linki mokyklai iSlikti tokiai originaliai kaip iki siol, kad dar daug daug met4 gyvuot4 ir 
jq puostq mokiniq ir mokytoj4 sypsenos. 

Anglq kalbos mokytoja Jolanta Siurniene miis4 mokykloje 
pradejo dirbti 2003 m. ir darbq baige 2006 m. Moke angl4 kalbos ir 
buvo klases aukletoja. ,,Labiausiai patiko saunus kolektyvas. Buvo 
smagu igyvendinti pirmaji tarptautini projektq, parodyti vaikams, kad 
angl4 kalba tikrai labai reikalinga", - prisimena mokytoja. Graziausi 
prisiminimai isliko apie ivairias SVentes ir bendravimq SU aukletiniais. 
Ir smagiq akimirkq iS Gatauciq mokyklos issinesta tikrai daug: 
,,{simine iSvykos su aukletiniais, taip pat atminty likusi viena svente, 
kai visi mokytojai buvo apsireng~ chalatais ir vede pamokas." 
Mokydama vaikus, mokytoja ir pati ismoko biiti kantresne. Siandien 

.........:::=.iw......_ _ _. mokytoja Jolanta dirba Mato Slanciausko progimnazijoje direktores 
pavaduotoja ugdymui ir angl4 kalbos mokytoja. 
,,Gatauci4 Marces Katiliiites mokyklai linkiu dar ilgai gyvuoti. Mokytojams - kiirybiSkumo, o mokiniams - noro 
tobuleti", - linki mokytoja Jolanta. 

Kiekviena darboviete palieka labai daug prisiminimq ... Bet tikriausiai, kaip sake miisq mokytojai, mokykloje j4 
gali patirti daugiausiai, nes ten daug vaik4, su kuriais labai daug praleidi laiko. Ir juos mokydamas pats 

iSmoksi dar sio bei to. Aciii visiems mokytojams uz grazius, nuosi.rdzius ir prasmingus linkejimus! Jie tikrai 
iSsipildys! 

Su mokytojais bendravo Simona Svirplyte 

Petriukas jau suaugfts ir tarnauja KelilJ policijoje. Sustabdo automobili, o ui vairo buvusi 
jo mokytoja. 
- Laba diena, tamsta mokytoja. 
- Petriuk, kaip malonu susitikti ... 
- Neee, traukite is rankines tusinukq, sqsiuvini ir 100 kartlj rasykite: I~ daugiau niekada 
nevai iuosiu per sankryi q degant raudonam sviesoforo signalui" ... 



6/ Gatauciukas 2017 m. pavasaris, Nr. 12,- BA/GUS/Ell 

nMokykla, mes tau dekingi · pasaulin tu kelict parodeil" 
Ar galit patiketi - mokyklai jau 100 met4! Gyvenimas vietoje nestovi, tad per simtq mokyklos met4 keitesi ir 

mokyklos pastatai, ir pavadinimai, ir mokytojai, ir mokiniai. Mokyklq jau paliko 60 kart4, tuojau paliks ir dar viena. 
NesuskaiCiuojamas kiekis mokini4 jau baige miis4 paprastq, bet neprastq, mazq, bet garsiq Gatauci4 Marces Katiliiites 
mokyklq. Miis4 mokykla gal ir nera labai zinoma 5alies kontekste, ne esame ma:lo kaimelio mokykla. Bet daugelis siq 
mokyklq baigusi4 mokini4 neleis sumeluoti: cia prabego graziausios dienos ir atminty liko daugybe sustabdyt4 kadr4. 
Ciupkim uz skverno ir pakalbinkim keletq buvusi4 mokini4. Vieni jq, pvz. Jeroslavas Petrusiiinas, ir siandien 5alia miis4, 
kitus - Gabrieli4 Jakubkevici4, Deimant~ Paliackait~, Evelinq Kuodyt~, Tadq Klimq - galbiit jau ne visi ir pamenate ... 

Gabrielius Jakubkevicius miis4 mokyklq baige 2012 metais. Siuo metu 
vaikinas gyvena Vilniuje, raso baigiamqji darbq ir greit taps diplomuotu ergoterapeutu. 
Gabrielius prisimena mokykloje labiausiai meg~s lietuvi4 kalbq, taciau si pamoka kartu 
buvo ir sunkiausia. Gal todel jam labiausiai isimine lietuvi4 kalbos mokytoja ir buvusi 
aukletoja Jiirate ArmonaviCiene, kuri ,,ikale" daug vertybi4. Po pamokq Gabrielius 
neveikdavo nieko susijusio su mokykla, tik Janke keramikos biireli bei rase ,,Gatauciukui". 
Vaikinas sako, kad mokykloje buvo daug isimintin4 ivyki4, bet jq jis nenoret4 atskleisti... 
© Gabrieliaus nuomone, mafa pirmoji mokykla iSmoke zmogiSkumo ir savarankiSkumo, 
mat sioje mokykloje daug kalbeta, daug isspr~sta problem4, 0 juk br~stant tokie dalykai 
yra labai svarbiis. 100-mecio proga Gabrielius mokyklai linki stiprybes, nors teigia, kad 
mums ir taip puikiai sekasi. 

Evelina Kuodyte mokyklq baige 2007 
metais. Evelina po universiteto daugiau kaip 3 metus gyveno Vilniuje, dirbo 
tarptautineje finans4 paslaug4 imoneje Norvegijos rinkai. 0 pries kelis menesius 
isvyko i Kanadq ir siuo metu gyvena Vankuveryje, dirba finans4 planavimo ir 
draudimo imoneje. Cia Evelina planuoja igyti naudingos patirties ir pabiiti iki kit4 
met4 pavasario, tuomet apkeliaus JAV ir gris t~sti darb4 Vilniuje. Mintimis gri:lusi 
i mokyklq, Evelina prisimena nelabai megusi fizikq, taciau itin mego lietuvi4 
kalbq ir istorijq. Mergina po pamok4 leisdavo laikq su draugais faisdama 
stadione, tuo paciu priduria, kad tikriausiai yra perskaiCiusi visas bibliotekos 
knygas! Evelina jau nepamena vis4 idomi4 ivyki4, bet juk jq tikrai biidavo pries 
penktadienio sokius © Evelina tikra: visq gyvenimq atsimins istorijos mokytojq 
ir buvusiq aukletojq Jolantq Jurkevicien~, kuri yra pavyzdys visiems. Nedidele 
mokykla Evelinai dave supratimq, kokie mes vienas kitam svarbiis. Tas 
supratimas - tik aukletojos deka, tik ji suvienijo visq klas~. Evelina mokyklai linki 
ikvepti esamus mokinius ir kartoti, kartoti, kartoti jiems, kad viskas pasiekiama! Dar linki ugdyti sveikq poziiiri i 
konkurencijq, egzaminus ir kitus ivertinimus, nes tai tikrai nera pasaulio pabaiga. 0 mokytojams linki ilg4 mokytojavimo 
met4, nes jie miis4 svietimo sistemoje - tikri didvyriai! 

Deimante Paliackaite mokyklq baige 2013 metais. Siuo metu Deimante 
gyvena Kaune, studijuojq Audiovizualini vertimq Vilniaus universiteto Kauno fakultete. 
Mergina sako, jog mokykloje labiausiai mego lietuvi4 kalbq ir geografijq, o kazko, ko 
tikrai nemegt4, lyg ir nebuvo ... Tiesa, sunkiausiai sekesi matematika. Deimante Janke 
viskq, kas tik buvo imanoma: chorq, sokius, teatrq, lengvqjq atletikq, tinklini, prisidedavo 
prie mokyklos rengini4, kurpdavo straipsnius ir ,,GatauCiukui". Gal todel ir dabar 
neisivaizduoja savo gyvenimo be daugybes ivairi4 veikl4. 0 idomi4 ivyki4 buvo t iek 
daug, kad Deimantei sunku issirinkti! Vienas ryskiausi4 prisiminim4 - klases vienybe. 
Nors visi buvo labai skirtingi ir da:lnai ko nors taip ,,prisiveikdavo", kad tekdavo keliauti 
,,ant kilimelio", bet vieni kitus labai mylejo ir tikrai buvo didele seima, kurios purtesi 
daugelis mokytoj4 © Pvz., kai desimtoje klaseje du jos klasiokai netycia (tikrai!) sudauze 
vienos mokytojos geli4 vazonq, jie, mokytojos paklausti, kas tai padare, tylejo kaip :Zeme, 
nors zinojo, kad dabar kentes visi. Tuomet suprato, kad jie tikrai yra seima, kurios jau 
niekas neiSardys. Mergina nesiry:lo iSskirti kurio nors vieno mokytojo, nes buvo daug 
toki4, kurie vienaip ar kitaip padejo jai augti ir tobuleti. Zinoma, didziausios padekos 

verta jos klases aukletoja Jolanta JurkeviCiene, kuri del jq vis4 vertesi per galvq. Dar tiesiog negali nepamineti mokytojos 
Juventos Jurgelienes, kuri jiems buvo geriausia drauge, bei pirmosios mokytojos Sariines Apinytes, uz kuriq turbiit 
geresnio zmogaus siame pasaulyje nerastum. Dar Neringa Buliene, kurios pamokos buvo paCios geriausios per visus 
dvylika mokyklini4 met4 ... Deimante tikina, kad sioje mokykloje ismoko gerq pamokq: padaryk viskq, kad tavo gyvenimas 
biit4 kuo spalvingesnis! Juk kuo daugiau visko veiki, tuo daugiau ir speji, o Gatauci4 mokykla visada suteikdavo jai 
daugyb~ galimybi4 daryti tai, kas labiausiai patinka. Deimante mokyklai linki nenustoti augti: nuolatos tobuleti, suteikti 
vaikams galimyb~ uzsiimti ivairiausiomis veiklomis, padeti atrasti ir iSreikSti save bei priversti juos suvokti, kad labai 
labai norint ir de! to stengiantis gali pasiekti visko. Ir nesvarbu, tu iS ma:lo kaimelio ar iS didelio miesto, tavo svajones 
visada privalo biiti didesnes uz tave patp Nuke/ta i 7 psi. 
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0 Mokykla, mes tau dekingi · pasaulin tu keli~ parodei!0 

Atkelta is 6 psi. · 
Tadas Klimas mokyklq baige 2011 m. Tadas siuo metu gyvena Vilniuje ir yra 

statybini4 konstrukcij4 gamybos cecho vadovas. Vaikinas teigia mokykloje neturej~s 
megiamiausios pamokos, nes mega visus mokytojus. Be abejones, dziaugdavosi 
literatiira ir istorija, men4 dalykais, itin vertino etikos pamokas. Jis tiki, jog 
nenustebins pasak~s, kad sunkiausiai sekesi matematika, mat tai isties sistemingas 
mokslas, kurio net menkos dalies nederet4 praleisti, o jam - tada itin tingiam 
jaunuoliui - tai neatrode svarbu. Tik dabar jis supranta, kaip neatlygintinai mokytoja 
Ruta Kauneckiene bande jam paaiskinti, kaip veikia lygtis... Tadas mano, kad 
mokykloje iSbande viskq: pasiruosimas renginiams ir sventems, dalyvavimas 
mokytoj4 rengiamuose projektuose, spektakliai, dainos koncertuose, sokiai, piesimas 
etc. Tadas mena, kad vos ne kasdien po pamok4 daugybe mokini4 dalyvavo visur, kur 
tik buvo galima, retai kada skubedavo palikti mokyklq. Tadas sako, kad jo laikais 
mokytoj4 kolektyvas buvo labai darnus, lyg sunertos rankos - neatplesi! Ir visi vienaip ar kitaip padejo jam augti ir tapti 
doresniu zmogumi, paklojo pagrindq teisingesniam pazinimui susiformuoti. Jis atsimena labai smagias mokytojas abi 
Jiirates, Genut~, Neringq ir Audri4. Ir visus kitus be isimties! Vaikinas teigia, kad svarbiausia iSmokta pamoka buvo tokia: 
,,Jei noresi kq nors pasiekti, vien troksti to nepakaks. Galbiit grazios svajones yra puiki paguoda kuriam laikui, bet 
ilgainiui jos pasirodo nesq niekaip vaisingos. Jei norite kq nors pasiekti, po pamok4, savo noru, turite likti ilgiau, nei tie, 
kurie yra paliekami bausmei". Tadas linki mokytojams kokybiSko darbo - tegu jis toks lieka kuo ilgiau. Mokiniams linki 
sugebejimo ivertinti mokytoj4 pastangas, kas neretai mokykliniame amziuje yra labai sunku. Tadas isitikin~s, kad 
GatauCi4 M. Katiliiites mokykla ugdo pacius tikriausius ateities statytojus ir i si procesq verta ideti labai daug darbo vien 
tam, kad niekas nepasikeist4! 

Jeroslavas Petrusiiinas mokyklq baige 1995 metais. Siuo metu gyvena 
Gatauciuose, niekur tali nebego nuo mokyklos. Ir kaip zinia, jis mus4 mokykloje atlieka 
labai svarb4 darbq - vairuoja geltonqji autobusiukq. Mokyklos laikais, prisimena Jeroslavas, 
mega lietuvi4 kalbq, o sunkiausia pamoka buvo matematika. Laisvalaiki leisdavo biidamas 
su mokiniais ir faisdamas krepsini. {simintin4 ivyki4 mokykloje tikriausiai nebuvo, nes 

-.-, ...... _ pokalbio metu Jeroslavas nieko tokio neprisimine (o jei ir prisimine, tai nedriso papasakoti 
Q). Uztai vis dar geru fodziu mini lietuvi4 kalbos mokytojq Vidq Vingrien~, kuri tikrai 
nuosirdziai ir kantriai make. Visgi labiausiai si mokykla Jeroslavq ismoke savarankiskumo. 
Mokyklai jis linki sulaukti dar ne vieno simtmecio! 

Tiek grazi4 prisiminim4 isgirsta is buvusi4 mokini4, tiek silt4 palinkejim4 jie istare 
miis4 mokyklai. Kur toliau besimokytumete, dirbtumete ar gyventumete, niekada 

nepamirskite, nuo ko prasidejo Jiis4 kelias ir kur yra Jiis4 saknys! 
Parenge Aukse Basyte 

Ar mokykla gyvuos dar po 100 metq? 
Ruosiantis mokyklos 100-meciui daug biita kalb4 apie senesnius laikus, dalintasi prisiminimais apie tai, kaip 

viskas klostesi tuomet. Bet ar nors vienas pagalvojo, pasvajojo, kaip mokykla atrodys dar po 100 met4? ,,GatauCiuko" 
redakcija nusprende tuo uzsiimti ir viskq issiaiSkinti - tiek a pie dabarti, tiek apie ateitj. 

Kokie mokyklos gyvenimo pokyciai jus dziugina labiausiai? 
Mokytoja Renata Kvedaraite: ,,Mane labiausiai dabar dziugina mano kabineto pokyciai. Na ir dar tai, kad turiu 
daugiausia auklejam4 berniuk4, nors ir visi tokie ,,paturbinti". Bet iS ties4 mums kiekviena diena kaip svente, tai viskas 
dziugina, tik kad kai kurie mokinai nenervuot4, tai biit4 dar linksmiau". 

Mokytoja Ruta Kauneckiene: ,,Pirmiausia ir svarbiausia - tai 
mokyklos renovacija, na ir dar dziugina mokini4 
savarankiskumas". 
Mokytoja Jiirate Armonaviciene: ,,Dziugina ir stebina, kad 
mokini4 ir mokytoj4 pastangomis mokykla tampa vis jaukesne, 
vis grafosne". 
Mokytoja Sariine Apinyte: ,,Mane labiausiai dziugina tai, kad 
mokykla keiCiasi ir tampa vis patrauklesne ir grafosne. Norisi, kad 
visi tie pokyciai biit4 tik i gerqjq pus~. Patinka ir tai, kad mokykla 
neatsilieka nuo naujovi4". 

Nuke/ta j 8 psi. 
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Kas jums labiausia patinka sioje mokykloje?"" -- "" ""' 
Meda Beconyte, 5 kl.: ,,Net nezinau ... Siaip tai viskas Cia patinka, bet labiausiai tai, kad cia labai daug yra pazistam4 
zmoni4. Ir dar tai, kad si mokykla yra labai sportiska". 
Karolina BaikStyte, 6 kl.: ,,Na, man tai labiausiai sioje mokykloje patinka sportas ir mokytojai, kurie sugeba paaiskinti, 
kq darai ne taip. Dar patinka, kad visi sioje mokykloje yra draugiski ir maloniis". 
Gabija Paleckaite, 7 kl.: ,,Cia susiradau ger4 draug4, man patinka su jais leisti laikq mokykloje ir uz jos rib4. Dar patinka 
ir tai, kad Cia dirba puikus mokytojai, kurie gerai moko, todel biina lengva iSmokti j4 mokomo dalyko". 
Rokas Korkus, 8 kl.: ,,Man patinka tai, kad cia iSbandome daug kq naujo ir siaip sita mokykla patinka ne tik de! to, kad 
yra arCiausiai, bet ir dar todel, kad cia susiradau draug4, o ir su mokytojais galima puikiai pasikalbeti". 
Vismantas Galkus, 9 kl.: ,,Sias mokyklos valgykloje patiekiamas plokStainis yra vienintelis dalykas dar suteikiantis vilti 
ir jeg4 mokintis, kai jau arteja vasara. Dar labai patinka atsinaujinE(S istorijos kabinetas. Gaila tik tai, kad iSskyrus tinklini, 
daugiau biireli4 vyresniesiems mokiniams nera". 
Aiva DaukSaite, 10 kl.: ,,Man labiausiai patinka ivairi popamokine veikla. Labai patinka visas sportines varlybos ir visi 
renginiai. Dar labai patinka mokyklos draugiska aplinka, mokytojai ir mokiniai. Gaila bus palikti visus draugus baigus 10-
tq klaSE( ... 11 

Ko palinketumete mokyklai 100-mecio proga? 
Mokytoja Renata Kvedaraite: ,,Kad iSlikt4dar100 met4 (tai viskq pasako)". 
Mokytoja Ruta Kauneckiene: ,,Pirmiausia linkiu to, kad mokykloje visada biit4 mokini4, kad dar 100 metq nugyvent4 ir 
dar svarbiausia, kad didet4 mokini4 supratimas, kad mokymasis yra reikalingas ne kam kitam, o tik jiems patiems. 
Teveliams linkiu, kad kuo daugiau isitraukt4 i mokyklos bendruomenes gyvenimq, na o mokytojams linkiu neprarasti 
entuziazmo ir kiirybines kibirksteles". 
Mokytoja Jurate Armonaviciene: ,,Mokykla - tai mes visi! Tade! visiems linkiu pasidziaugti svenci4 surmuliu, didziuotis, 
kad esame CIA ir DABAR!" 
Mokytoja Sarune Apinyte: ,,NoreCiau palinketi, kad mokykla islikt4 ir dar gyvuot4 100 metq. Kad naujint4si ir grazet4". 
Meda Beconyte, 5 kl.: ,,Kad ilgai dar gyvuot4, islikt4 tokia pat kokia yra dabar ir kad visi cia biit4 laimingi". 
Karolina BaikStyte, 6 kl.: ,,Linkiu, kad si mokykla islikt4 dar labai ilgai ir kad daugiau zmoni4 atrast4 keliq i siq 
mokyklq, o joje atrast4 save ir atsiskleist4". 
Gabija Paleckaite, 7 kl.: ,,Palinkeciau tik to, kad isliktq tokia pati puiki mokykla". 
Rokas Korkus, 8 kl.: ,,Tikiuosi, kad si mokykla isliks dar daug daug metq". 
Vismantas Galkus, 9 kl.: ,,Noriu palinketi tik to, kad mokykla dar ilgai cia stovet4". 
Aiva DaukSaite, 10 kl.: ,,Vienaip islikti tokiai paciai, o kitaip - tobuleti". 

Kaip isivaizduojate mokyklct dar po 100 metq? 
Mokytoja Renata Kvedaraite: ,,Nu tai aiSku, kad manE(s nebebus Q Bet manau, kad mokykla atrodys dar graziau ir bus 
viskas labiau modernu ir naujoviSka". 
Mokytoja Ruta Kauneckiene: ,,Isivaizduoju mokyklq moderniq ir naujoviskq. Ir kad mokiniai ne tik telefonus laikyt4 
rankose, bet ir popierines knygas (svajoti nedraudziama)". 
Mokytoja Jurate ArmonaviCiene: ,,Zinojau, kad man su skaiciais nelabai sekasi Q Pasirodo, dar ir fantazijos triiksta 
numatyti, kas bus dar po 100 metq. Bandysiu iSsisukti: kadangi sitaip greitai viskas pasaulyje tobuleja, tai ko gero ir 
mokykla bus TOBULA". 
Mokytoja Sarune Apinyte: ,,Isivaizduoju mokyklq visq naujoviSkq, dar labiau isgrazejusiq ir dar nuostabesnE(". 
Meda Beconyte, 5 kl.: ,,Manau , kad mokykla gal dar stoves ir bus islikusi. Jei isliks, tai isivaizduoju jq visq atnaujinq ir 
dar grazesnE( su dar daugiau elektronikos prietais4, kurie palengvintq mokslus. Ir nebebus sunki4 knyg4 - jos bus 
skaitmenizuotos". 
Karolina BaikStyte, 6 kl.: ,,Manau, kad bus visa dar naujai renovuota, kad bus labai didele, koki4 4 aukSt4, dar labiau 
isgrazejusi, kad mokykloje bus dideles sporto galimybes, mokytojai bus dar kvalifikuotesni ir sugebes dar daugiau 
ismokinti". 
Gabija Paleckaite, 7 kl.: ,,Trumpai pasakius, isivaizduoju jq dar didesnE(, grazesnE( ir modernesnE(". 
Rokas Korkus, 8 kl.: ,,As isivaizduoju mokyklq tokiq pat gerq, kaip ir dabar''. 
Vismantas Galkus, 9 kl.: ,,Isivaizduoju jq dar vis kazkaip cia stovinciq ir dar geresnE(, sportiskesnE( ir SU daug daugiau 
visoki4 moderni4 elektronikos prietais4". 
Aiva DaukSaite, 10 kl.: ,,Isivaizduoju jq visq tokiq fantastiskq: knygos skaitmenizuotos, ieiname i mokyklq su kortelemis, 
ir dar visokiais fantastiniais prietaisais". 

Tegu linkejimai pildosi, o ateities prognozi4 tikslumq patikrins tie, kurie ateis po miis4! 
linkejimus ir pranasystes surinko Vaka re VaiCiulyte 
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