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 Mieli piliečiai. Kokie čia piliečiai... Sveiki draugai, sveiki šio naujo 
laikraštuko  numerio skaitytojai. Su naujaisiais metais Jus Visus! Kažkam tai 
paskutiniai, kažkam tik pirmieji metai. Tai netempsiu gumos… Nekantrauju 
pristatyti naują ir žvilgantį numerį, kuris įneš naujų vėjų ir, tikimės, pritrauks naujų 
skaitytojų. Tik šiame popieriaus rinkinyje galėsite pasitikrinti, ką apie jus sako jūsų 
mėgstama spalva.  Prisiminsime buvusius mokinius,  atidžiai pro padidinimo stiklą 
patyrinėsime penktokų klasę. Nepamiršime ir mokyklos darbuotojų, be kurių mes 
esame niekas. Po baltus puslapius plaukios aštuonkojai, truputį apžvelgsime 
pačius  geriausius renginius, vykusius mūsų mokykloje. Ir daug kitų naujienų ir 
naujovių. Esame labai dėkingi, kad esate su mumis kartu, nes Jūs esate Mūsų 

varomoji jėga. Kaip vienas žmogus sakė:  „Gataučiukas“ per amžių amžius „veža“. 
Lukas Svirplys 

P e r s k a i t ę  š į  
n u m e r į  ž i n o s i t e :  
 Kur mokyklojė gyvėna 

as tuonkojai; 

 Kas yra drąsiausi ir 
vikriausi; 

 Ką atnės ė  Kalė dų 
Sėnėlis; 

 Ar sunku kopti karjėros 
laiptais; 

 Kada darbė bu na 
smagiausia; 

 Kuri klasė  s iėmėt 
pėrskaitė  0 knygų; 

 Ką apiė jus is duoda 
mė giama spalva; 

 Kas nuo sausio 1 d. 
pakėitė  gyvėnimo bu dą; 

 Kam liėtuvių kalbos 
pamokos kėlia siaubą;  

 Kas laimė jo ku rybinį 
konkursą; 

 Kaip atrodys mokykla po 
10 metų. 

 Kaip visi matote, „Gataučiuko“ viršelį puošia žaismingo aštuonkojo portretas 
(žr. aukščiau). Kodėl laikraščio simboliu pasirinktas mūsų kraštuose nesutinkamas gyvis? 
 Paklauskime mokinių, jie dažniausiai viską žino.  
Gabrielė priešmok. gr. – Nežinau. Nes 8 žmonės dalyvauja. 
Tomas, 3 kl.: Ką aš žinau. Aš net nežinau, kas tas aštuonkojis. 
Eimantas, 6 kl.: Neskaitau „Gataučiuko“, tai nesidomiu. 
Mantas, 6 kl.: Nežinau,  neįsivaizduoju (o jei pabandytum?) 
Tomas, 7 kl.: Aštuonkojis leidžia rašalą, o rašalas rašymui. 
Greta, 7 kl.: Neįsivaizduoju... Neturiu proto  
Mantvydas, 8 kl.: –Jei žinočiau – pasakyčiau.  
Rytis V., 8 kl.: Gal kad jis turi 8 kojas. 
Donata, 8 kl.: Nežinau. Nes jis „Gataučiukas“?  
Gabrielė, 9 kl.: Gražus oras lauke... 
Saulius, 9 kl.: Žinau. Pasakyk ir žinosiu. 
Aušrius, 10 kl.: Nes po mokykla augino aštuonkojus. 
Samanta, 10 kl.: Nes daug žmonių prisideda prie „Gataučiuko“ leidybos. 
Roneta, 10 kl.: 8 kojos – daug darbų.  
Valytoja Jurgita: Nes dirba 8 korespondentai. 
Mok. Paulius: Jūs ten vaikštot su 8 kojomis, jūsų labai daug ir jūs visus pasiekiat.  
Mok. Salomėja: Daug kojyčių žinias neša. 
Mok. Jūratė B.: Tikriausiai labai daug apima sričių: 8 kojos – 8 gyvenimo sritys. 
Mok. Edgaras: Nieko nežinau, man pamoka.  
 Daugiausia šiuo klausimu galėjo pasakyti mokytoja Jūratė Armonavičienė, 
prižiūrėjusi „Gataučiuką“ ilgus metus. „Buvo paskelbtas konkursas mokyklos laikraščio 
simboliui sukurti. Siūlyti įvairiausi variantai, bet visiems mieliausias pasirodė būtent 
aštuonkojis. Žaislinį jo variantą pasiuvo buvusi mokinė, ant laikraščio viršelio 
kompiuteriu jį užtupdė mokytojas Paulius Andruškevičius“, – pasakoja mokytoja Jūratė, 
pridurdama, kad jokios ypatingos legendos šis padaras neturi. Gal laikas ją sukurti? O 
kol kas už originaliausią atsakymą saldžiu prizu yra apdovanojamas dešimtokas Aušrius 
Morkūnas.              Domėjosi Vakarė Vaičiulytė 
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  Žinoma, tuomet, kai vyksta renginiai! Jei mokykloje reikėtų tik mokytis, daugelis pasakytų, kad tai nuobodu, ir kuo 
greičiau norėtų atsėdėti paskutinę pamoką ir važiuoti namo. Bet nėra taip baisu, kai mokykloje vyksta įvairūs renginiai, 
sportinės varžybos ar kitos įdomios veiklos. Prisiminkime, kas smagaus įvyko pastaruoju metu: 

Į mokyklą užsuko vorai su draugais. Gruodžio 1 d. į mokyklą atvyko 
vienintelio Lietuvoje specializuoto nariuotakojų zoologijos sodo prižiūrėtojai su 
savo draugais, kurie miegojo, ropojo, valgė ir slėpėsi. Mokiniai turėjo galimybę 
susipažinti su šiais nariuotakojais (vorais, šimtakojais, tarakonais, gyvalazdėmis ir 

kt.) iš arčiau. 
 Krepšinio turnyras „Jono Rimdžiaus 
taurė“. Gruodžio 17 d. mokykloje vyko tradicinis 
Kalėdinis krepšinio turnyras, kuriame mūsų 
mokyklos komanda užėmė I vietą, lengvai įveikusi 
Gasčiūnų pagrindinę mokyklą bei Joniškio M. Slančiausko progimnaziją. Nieko naujo, 
taip sakant ☺ 
 Šventė prieš Kalėdų atostogas. 

Kalėdinė šventė mokykloje vyko gruodžio 19 d. Pradinukai, 
ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai ryte rinkosi mokykloje, kur 
padeklamavę eilėraščius, padainavę daineles sulaukė ir Kalėdų Senelio... 
Vaikai Seneliui galėjo pasėdėti ant kelių – kiekvienas gavo saldžių 
dovanėlių. Vakare mokykla priklausė vyresniesiems. 5-8 klasių mokinai 
dalyvavo karnavale, kurio tema buvo „sportas“. Kiekviena klasė pristatė 
savo sugalvotus pasirodymus ir taip pat gavo Kalėdų Senelio lauktuvių, 
kurias įteikė mokyklos direktorius Linas Česnulis. O vakarą užbaigė 

diskoteka. Prisišokę ir 
atsisveikinę mokiniai važiavo namo ir pradėjo atostogauti. 
 Dar vienas laimėjimas. Sausio 8 d. mokykloje vyko 2014-2015 m.m. 
Joniškio rajono mokinių olimpinio festivalio bendrojo lavinimo kaimo 
mokyklų pradinių klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. Mūsų mokykla 
pergalę pasiliko sau. Keliomis dienomis vėliau tokiose pat varžybose rungėsi ir 
vyresnieji – jie taip pat išplėšė pergalę ir gavo teisę rungtyniauti zoninėse 
varžybose Biržuose. Neliko be apdovanojimų ir ten: vyresnieji iškovojo I 
vietą, jaunesnieji – II-ą. Laukia finalas!  
 „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Sausio 13-osios dienos rytą mokyklos languose sužibo atminimo žvakės. Prisiminėme 
tuos, kurie prieš 24 metus dėl Tėvynės paaukojo gyvybes. Direktoriaus nuomone, 
žvakių nušviesta mokykla šiemet atrodė ypatingai gražiai! Tą dieną aštuntokai rašė 
lietuvių kontrolinį darbą, kuriame taip pat prireikė gynybinių sienų. Mokytoja Jūratė 
Armonavičienė nusprendė, kad geriausia buvo Luko ir Erikos pastatyta barikada.  

Renginius skaičiavo Erika Dagytė 

 Vienos šventės praėjo, kitos dar neatėjo, tad vis dar galima pasidžiaugti kalėdinėmis dovanomis. Labiausiai jų turbūt laukė 
pradinukai. Kūčių vakarą praleidę su šeimomis, rytą jie puolė žiūrėti, kas padėta po eglute. Ką gi atnešė Kalėdų Senelis? 

Gabrielė, priešmok. gr.: žaislinį indų rinkini ir lėlę. 

Armantė Lėja, priešmok. gr.: Barbių namelį. 

Emilija, priešmok. gr.: žaidimą – kilimą su kauliukais.  

Liveta, 3 kl.: 100 litų, šokoladą, nagų laką ir tapkes.  

Marta, 3 kl.: žaislini namą, kvepalų. 

Viltė, 2 kl.: saldainių. 

Deimantė, 2 kl.: Barbę. 

Gabrielius, 2 kl.: saldainių dėžę. 

Viljamas, 2 kl.: fotoaparatą, saldumynų ir taip dalykėlių.  

Vilija, 1 kl.: ledų aparatą. 

 Visi pradinukai sutartinai tvirtino, kad labai džiaugiasi gautomis dovanomis, o jau atėjusių 2015-ųjų metų proga visiems 
„Gataučiuko“ skaitytojams linki daug saldumynų, laimės, gerų mokslų ir puikių pažymių, daug eurų, sveikatos, meilės ir daug geros 
nuotaikos. Prisidedame prie linkėjimų ir mes!  

Linkėjimus surinko Gabrielė Stulpinaitė 
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 Aurelija, Vaida, Ieva, dvi Akvilės, Andrius, Gabrielė, Valentinas, Deimantė, Lukas... Tai ne populiariausi naujagimių 
vardai 2014-aisiais metais. Tai „Gataučiuko“ redaktoriai, kurių per beveik 16 laikraštuko metų buvo 10. Lukui 
redaktoriaujant paskutinį pusmetį, prisiminkime ir tuos, kurių pėdos mokyklos koridoriuose jau seniai ataušo, tačiau jų 
vardai liko įrašyti mokyklos istorijoje.  

 Pirmoji pašnekovė – Deimantė Paliackaitė, dabartinė „Aušros“ gimnazijos dvyliktokė, 
Joniškio sporto centro šokėja, Joniškio rajono jaunimo organizacijos „Jaunimo imperija“ narė, 
aktyvi Jakiškių bendruomenės veikėja. Mūsų mokyklą baigusi 2013 metais, „Gataučiukui“ 
Deimantė vadovavo nuo 2011-ųjų. „Mokyklos laikraštyje įgyta patirtis –  be proto puiki! Juk 
būtent „Gataučiukas“  leido atsiskleisti visoms mano kūrybinėms idėjoms.  Patekau į šį 
kolektyvą jau penktoje klasėje, todėl tapusi redaktore tik apsidžiaugiau, kad pavyko užkopti 
„karjeros laiptais“.  Smagu, kai gali reikšti savo mintis garsiai, kad visa mokyklą sužinotų.  
Aišku, linksmiausia būdavo vykdyti apklausas, bendrauti su žmonėmis ir aprašinėti mokyklos 
aktualijas. Žinoma, tai man niekad nebuvo sunku, nes dažniausiai pati dalyvaudavau mokyklos 
renginiuose, projektuose ar varžybose. Iš esmės, čia turėjau pačią geriausią patirtį – galėjau 
kurti“. Buvusi redaktorė prisiminė įsimintiniausius „Gataučiuko“ įvykius: „Turbūt labiausiai 
atmintyje įstrigo tos pirmosios „Gataučiuko“ eksursijos, kai dar buvau penktoje ar šeštoje 
klasėje. Pamenu, kai  vykome į Anykščius, kur atsisveikinome su baigiančiomis mokyklą 
korespondentėmis. Tada atrodė, kad man dar toli gražu iki to, tačiau net nepajutau, kaip ir pati 
turėjau atsisveikinti...“. „Gataučiukas“ Deimantę išmokė, kad galima parašyti straipsnį, nors 
visai neturi tam laiko ir nuotaikos. Taip pat ji išmoko taktiškai bendrauti su žmonėmis, 
„išpešti“ įdomesnę mintį iš savo galvos. Tai labai padeda ir dabar – juk tik daug rašydamas iš 

tiesų gali išmokti rašyti.  
 Deimantė dabartiniams „Gataučiuko“ kūrėjams linki stengtis įgyvendinti visas savo idėjas, kad ir kokios 
beprotiškos jos būtų: „Juk tai Jūsų laikraštis, todėl rašykite taip, kad ir patiems būtų įdomu skaityti.  Sėkmės darbe! P.S. 
Dėkoju, kad prisiminėt mane!  Užplūdo šilti prisiminimai...“  

Prisiminimus išplėšė Aurelija Norkutė 

 Mokykloje, kaip žinome, mokosi mokiniai, juos moko mokytojai, bet tai ne vieninteliai žmonės, su kuriais kasdien 
susiduriame. Nepamirškime ir darbuotojų. Kaipgi be jų? Darbuotojai prižiūri švarą, atveža mus į mokyklą, gamina pietus, 
kad nebūtume alkani, saugo naktimis mokyklą nuo blogybių. Kad geriau pažintume vieni kitus, nuo šiol „Gataučiuko“ 
puslapiuose kaskart supažindinsime su vis kitais mokyklos darbuotojais, kuriuos galbūt per retai pastebime ar 
neįvertiname jų svarbaus darbo mūsų visų bendram labui.  
 Pirmoji pašnekovė – Diana Svirplienė. Pati kadaise baigusi Gataučių aštuonmetę 
mokyklą, štai jau septinti metai, kaip yra vėl čia sugrįžusi. Dabar ji mūsų mokykloje dirba 2 
darbus: pagalbinės valgyklos darbuotojos ir sargės. Prieš tai Diana dirbo ,,Šiaulių krašto‘‘ 
laikraščių platinimo tarnyboje. Jai savo darbe smagiausia yra tai, kad bendrauji su žmonėmis ir 
žinai, kad esi reikalingas šitoje mokykloje. „Sunkumų, žinoma, pasitaiko, bet nusišypsai ir 
pagalvoji, kad rytoj bus geriau“, – pasakoja Diana Svirplienė. Po darbo mokykloje, namie jos 
laukia nemaža šeima: vyras, du sūnūs ir duktė. Vyresnysis sūnus Mindaugas jau baigė 
Gataučių mokyklą, o Lukas ir Simona vis dar mokosi. Laisvalaikiu Diana skaito knygas, 
mėgsta vaikščioti po parduotuves, dainuoja Gataučių ansamblyje, retkarčiais palepina šeimą ir 
iškepa kažką skanaus. Myli savo augintinius, vienas iš mylimiausių – šuo Tobis.  
 „Gataučiuko“ skaitytojams Diana Svirplienė linki sveikatos, laimės ir kantrybės. To 
paties palinkėkime ir jai! Susitiksime valgykloje (arba namie).  

Su mama apie gyvenimą kalbėjosi Simona Svirplytė 

Snaigė  
 

Stovėjau aš baltam sniege 
Ir tik staiga mano delne, 
Snaigutė nutūpė maža, 
Maldavo, kad paleisčiau ją. 

Aš tik truputį ja pasigrožėjau, 
Paleisti būtinai žadėjau... 
O snaigė, tirpdama delne, 
„Sudie“ teištarė, deja...  
 

Deimantė Paliackaitė, 2012 m.  
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 Knygos. Vieniems tai šiurpą keliantis reiškinys, kitiems 
vienas malonumas. Vieni prisiverčia paimti į rankas knygą tik 
bijodami neigiamo pažymio lietuvių kalbos pamokoje, kitiems 
trūksta naujų knygų – visos esančios bibliotekoje jau 
perskaitytos. Prieš porą metų Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, 
kad 52% suaugusiųjų ir 35% vaikų visiškai neskaito knygų! O 
kokia padėtis mūsų mokykloje? Sakoma, kad žmogų visada 
galima pažinti iš jo skaitomų knygų. Išbandykime tai, kalbėdami 
su keletu mūsų mokyklos bendruomenės narių.  
 Mokytoja Jūratė Balčiūnaitė teigia, kad knygas labai 
mėgsta skaityti. Knygas skaito, kai tik turi laiko, įdomias knygas 
gali skaityti kad ir visą naktį, gali net ir pačią storiausią knygą 
perskaityti vienu prisėdimu. Mokytojos mėgiamiausios knygos 
yra istoriniai romanai ir mokslinė fantastika. Šiuo metu jos 
„topinė“ knyga yra Hermann Hesse „Sidharta“. Vaikystėje 
labiausiai patiko Astridos Lindgren „Mes Varnų saloje“, o 
paauglystėje – Algimanto Zurbos „Šimtadienis“. Visiems 
mokiniams mokytoja rekomenduoja perskaityti „Bado 
žaidynes“, o taip pat skaityti įvairių žanrų ir lietuvių autorių 
knygas. Kaip pasirinkti tinkamą knygą? Mokytoja Jūratė jas 
renkasi pagal žmonių atsiliepimus, rekomendacijas, taip pat 
perskaito visas mėgiamų autorių knygas. „Neabejoju, kad 
visiems knygų skaitymas praplečia žodyną, lavina vaizduotę, 
turtina žmogų“, – įsitikinusi anglų kalbos mokytoja.  
 Mokytoja Jūratė Armonavičienė prie knygų praleidžia 
daug laiko. Dažnai prie tų, kurias mes skaitome per pamokas. 
Beveik kiekvieną dieną, grįžus po pamokų, mokytojai norisi 
paskaityti ir šį tą savo malonumui. Gaila, bet laiko jai tikrai 
trūksta. Šiuo metu mokytojos mėgiamiausios knygos yra 
gyvenimiški romanai apie šeimos tarpusavio santykius. Įvairiais 
gyvenimo tarpsniais įspūdį palieka vis kitos knygos. Vaikystėje 
labiausiai patiko didelė pasakų knyga „Lietuviškos pasakos“. 
Paauglystėje – Etelės Lilijanos Voinič romanas „Gylys“. Šiuo 
metu skaito anglų rašytojos Santos Montefiore knygas. 
Kiekviena perskaityta knyga praturtina žmogų. Visas mokytojos 
rekomendacijas išgirstame per užklasinio skaitymo pamokas. 
Mokytoja knygą renkasi pagal aprašymą (anotaciją) knygos gale. 
Kartais sudomina pristatymas per LRT televiziją, atsiliepimai 
internete. Tačiau mokytoja Jūratė niekada nepuola skaityti 
„madingų“ knygų. Labai daug gražių žodžių pasakyta apie 
knygas, jų skaitymo naudą. „Man knyga – tai pasaulio ir savęs 
pažinimas, kartu tai poilsis ir nemokama kelionė“, – sako 
lietuvių kalbos mokytoja. 
 Aštuntokė Karolina Pakalnytė nemažai laiko 
praleidžia prie mokyklinių vadovėlių Karolina, o knygoms skiria 
apie 2 valandas kasdien (jei turi laisvo laiko). Šiuo metu jai 
įdomiausios fantastinės knygos.   

Vienos mėgiamiausios knygos Karolina neturi, tačiau ryškiausiai 
jai įsiminė Žiulio Verno „20 000 mylių po vandeniu“ ir Eriko 
L'omo „Žvaigždžių knygos“ trilogija. „Savo bendraamžiams 
rekomenduočiau perskaityti John Green „Dėl mūsų likimo ir 
žvaigždės kaltos“, Gayle Forman „Jei pasilikčiau“, Cat Clarke 
„Pinklėse“, Karleen Bradford „Karalienė devynias dienas“, 
Lauren Oliver knygą „Kai aš žuvau“ – tai nuostabi knyga apie 
visai nereikšmingą vidurinės mokyklos merginos gyvenimą ir jos 
mirti. Vaikinams galiu pasiūlyti išties įdomią knygą – S. E. Hinton 
„Autsaideriai“, – vardija Karolina, teigdama, kad yra dar daugybė 
puikių knygų, kurios tikrai vertos, kad jas perskaitytumėte. 
Karolinos gyvenime knyga užima labai svarbią vietą, aštuntokė 
nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be jos. Ko vertas vien tas 
jausmas, kai paimi knygą į rankas, skaitai ją ir negali atsitraukti, 
knyga tave taip įtraukia į aprašytus įvykius, jog kartais atrodo, kad 
ir pats juos išgyveni. Kaip išsirinkti tinkamą knygą? Labai daug ką 
lemia knygos viršelis ir pavadinimas. Karolina visuomet paskaito 
gale esanti knygos aprašą (jame galima daug ką sužinoti), 
atsivertusi ją truputį paskaito, kad žinotų, ar verta skaityti toliau. 
„Knygų skaitymas yra pats nuostabiausias visų laikų laisvalaikio 
leidimo būdas.  Jos plečia mūsų žodyną, pamoko, pataria, galbūt 
knygose randi net atsakymą į kamuojantį klausimą. Todėl linkiu 
visiems moksleiviams nepatingėti paskaityti knygos – ji tikrai jums 
ne pakenks, o tik padės“, – neabejoja Karolina.  
 Dešimtokė Roneta Levindravičiūtė skaito knygas 
dažniausiai nuo 1 iki 2 val. per dieną, bet kartais laiko tam nebūna. 
Dešimtokė mėgsta skaityti detektyvus ir romantines knygas. 
Kartais paskaito ir mistinio pobūdžio knygų. Kol kas Ronetos 
mėgiamiausia knyga yra Kevin Brooks „Lukas“. Rekomenduoti 
Roneta galėtų daug ką, paprasčiausiai priklauso nuo žmogaus 
skonio. Knyga jai – malonus laisvalaikio užsiėmimas. Pati mergina 
išsirenka knygas pagal pažįstamų žmonių rekomendacijas arba 
ateina į biblioteką, kur ramiai apžiūri knygų viršelius, paskaito 
aprašymus ir jei sudomino – pasiima. Roneta mano, jog knygos 
duoda žmogui išprusimo, lavina vaizduotę – juk skaitydamas turi 
išsivaizduoti daug įvykių, žmonių veidų ir t.t. „Visada malonu 
bendrauti su apsiskaičiusiais žmonėmis“, – pabrėžia Roneta.  
 Vairuotojas Juozas Augulis skaito, tik tada, kai turi laiko. 
Mėgsta skaityti knygas apie senovę, apie kitų žmonių gyvenimus. 
Didžiausią įspūdį vairuotojui Juozui paliko Balio Sruogos „Dievų 
miškas“. Vaikystėje ir paauglystėje, kaip ir daugelis anų laikų 
berniukų, mėgo skaityti knygas apie indėnus. Vairuotojas renkasi 
knygas pagal jų aprašą arba turinį. „Knyga žmonėms duoda žinių, 
tobulina skaitymo įgūdžius“, – sako vairuotojas Juozas, 
nesiryždamas rekomenduoti knygų kitiems – juk kiekvienas turi 
savo skonį.  

Štai tokie atsiliepimai apie knygas. O kaip galvojate, kuri mūsų mokyklos klasė per pirmąjį 

šių mokslo metų pusmetį perskaitė daugiausiai knygų? Žvilgtelėkime į diagramą!  

 Sveikiname 4 klasę, skaitančią (ir tikriausiai 
žinančią) daugiausiai iš visų pradinukų! Sveikiname ir 7 
bei nuo jos vos atsilikusias 5 ir 8 klases! Džiaugiamės 
jūsų noru pažinti, domėtis, mokytis. Juk, kaip sakė britų 
rašytojas Dž. Adisonas, „skaitymas protui yra tas 
pats, kas fizinis lavinimas kūnui“. Tad lavinkimės 
visapusiškai!  
 P. S. dešimtokai, dar ir jums nevėlu...  
 

Vygailė Mameniškytė 
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 Turbūt ne vienas iš jūsų pagalvojate, kodėl vienas ar 
kitas klasiokas/draugas rengiasi kokios nors vienos spalvos 
drabužiais? Kodėl vieni rengiasi ryškiai, o kiti dievina juodą 
spalvą? Daugelis iš mūsų turi savo mėgiamiausią spalvą, gal 
net kelias. Bet ar žinome, ką tai reiškia? Mokykloje buvo 
padaryta apklausa, apklausėme 38 žmones. Sudarę diagramą 
matome, kad mėgiamiausia mokinių spalva yra raudona, o 
toliau jau eina visos kitos... Daugeliui patinka ryškios 
spalvos, retas rinkosi tamsesnes. Raudona, rožinė, 
salotinė... O kur ruda, kodėl jos niekas nesirinko? 
 Mėgiamiausią spalvą pasirenkame instinktyviai, o 
neapgalvotas pasirinkimas apie žmogų, kaip žinia, pasako 
itin daug: padeda išsiaiškinti kai kuriuos charakterio 
bruožus, stipriąsias ir silpnąsias mūsų puses, nusako netgi 
emocinę būklę. „Gataučiukas“ siūlo sužinoti, ką gi mėgiamiausia spalva gali išduoti apie tavo asmenybę?   

 Raudona – ją renkasi aktyvūs žmonės, linkę žavėtis ir patys žavėti kitus. Jie mėgsta svajoti, kurti gražius, didingus ateities 
planus, nuolat pilni idėjų. Dažniausiai šie asmenys būna impulsyvūs, veiklūs, imlūs įspūdžiams. Jiems viskas rūpi, nori visur suspėti, 
viską sužinoti. Tokiam žmogui paprastai sekasi ir jis nebijo kovos. Tai labai valingi žmones, diktuojantys sąlygas gyvenimui, neretai 
puolantys į kraštutinumus. Raudonos spalvos mėgėjai yra iš prigimties drąsūs, optimistai ir draugiški. Tačiau dažnai pasitaiko kerštingų 
ir ūmių, pernelyg agresyvių asmenybių (primename, kad raudoną spalvą pasirinko daugiausiai mokinių - red. past.).   
 Juoda – ją renkasi tie, kurie neturi tikslios nuomonės, bet provokuoja visus ir kiekvieną. Dažniausiai juodai rengiasi griežti, 
nepatiklūs, įtarūs žmonės, kartais maištingi, linkę nusižengti ir protestuoti prieš viską vien iš užsispyrimo. Be to, juodai apsirengęs 
žmogus iš šono gali atrodyti nedraugiškas. Bet iš tiesų tai yra ramūs, save gerbiantys žmonės. Deja, visgi juodos spalvos mėgėjai 
sutverti negatyviam realybės suvokimui. Jie paprastai reikalauja visiškos nepriklausomybės ir priešinasi kitų įtakai. Šia spalva žmonės 
lyg atsiriboja, ginasi nuo išorinio pasaulio.  
 Mėlyna – šios spalvos mėgėjai gerai žino savo vertę. Tačiau dažniausiai jie nemėgsta dėmesio ir reikalauja ramybės. Šie 
žmonės turi polinkį į dvasingumą, meditaciją, spiritizmą. Mėlyna spalva reiškia sveikatą, nuramina ir atpalaiduoja. Tai tvirtos 
asmenybės, ieškančios harmonijos ir ryšio su pasauliu.  
 Violetinė – ją renkasi paslapties ir magijos mėgėjai. Paprastai tai stiprios intuicijos žmonės, linkę į meditaciją. Juos žavi 
chaosas, spiritizmas ir neribojama vaizduotės sfera, apie juos dažnai sakoma, kad tai lakios fantazijos žmonės. Turi specialų estetinį 
jausmą ir neretai sukuria aplink save harmoningą sutarimo atmosferą. Tiesa, kai kurie gali būt linkę į puikybę (ne veltui violetinė yra 
vadinama karalių spalva). Tai kūrybingos ir paslaptingos asmenybės, save gerbiantys žmonės, tačiau kartais neįvertinantys savo 
trūkumų.  
 Rožinė – šie žmonės pasitiki ateitimi ir kitais žmonėmis, kartais ir per naiviai. Jie yra smalsūs ir gyvybingi, drąsūs, iniciatyvūs, 
turi daug užsiėmimų, teigiamai žiūri į gyvenimą. Tačiau iš šono gali atrodyti, kad jie pernelyg nerūpestingi. Šios spalvos gerbėjai yra 
išdidūs, nepriklausomi, daro didelį poveikį kitiems ir siekia būti populiarūs, dažnai jų elgsenoje galima įžvelgti narcisizmą bei 
aroganciją (liaudiškai - „pasikėlimą”, susireikšminimą).   
 Balta – šie žmonės vis dar savęs neatradę. Balta spalva slopina emocijas ir skatina tyrumo ir tobulumo troškimą. Žmonės, 
dažnai dėvintys baltus rūbus, būna truputį grubūs ir nuobodūs, bet gyvenime siekia lengvumo ir laisvės. Kartais baltas kostiumas 
byloja apie siekimą atsinaujinti, išduoda norą "pradėti naują gyvenimą", bet kartu parodo, kad vengiama galvoti apie praeitį. Dažnai 
balta asocijuojasi su neapsisprendimu ir šaltumu. Tačiau ji taip pat savotiškai žavi savo "švarumu", jos gerbėjai dažniausiai yra 
tvarkingi, sąžiningi, nuoširdūs, tačiau kartais per daug reiklūs.  
 Salotinė – ją renkasi veiklūs žmonės, linkę domėtis „kas aš esu“? Tačiau gyvenime tai nenuolankūs ir gan kategoriški žmonės, 
jie sunkiai perkalbami, visais gyvenimo klausimais turi savo griežtą nuomonę. Tai gyvybingi ir entuziastingi žmonės, nuolat ieškantys 
kažko naujo ir trokštantys nuotykių, dažnai gan nepastovūs ir dažnai mėgsta keisti gyvenamą vietą ar bent jau namų ar kambario 
interjerą.  
 Žydra – šios spalvos gerbėjai daug ką moka, daug žino ir nori, kad juos kiti vertintų, gerbtų netgi garbintų. Jie turi tvirtas 
vertybines nuostatas, kurias retai keičia. Jie mėgsta tvarką, kartais gali būti net pedantiški. Tokie žmonės gerai jaučia savo galimybes, 
moka save kontroliuoti.  
 Žalia – ją renkasi geraširdžiai, sentimentalūs, patikimi, patiklūs, draugiški, ryžtingi, užsispyrę, tvarkingi tačiau truputį uždari 
žmonės. Retkarčiais jie būna per daug kritiški, per daug egocentriški bei įkyrūs. Jie dažnai pribloškia savo autoritetu, tačiau gali padėti 
kitiems, netausodami savęs.  

   Juoda... Balta... Mėlyna... Violetinė... Visos jos kažką reiškia. Vieni tuo tiki, kiti ne. Visi esame skirtingi. Vieniems 
patinka juoda, kitiems salotinė. Vieni perka ryškius rūbus, kad išsiskirtų iš minios, kiti tamsius, kad su ta minia susilietų. 

Tikimės, kad sužinojote šį tą naujo apie save!  
Parengė Karolina Klimaitė 
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Atėjus naujiems metams kiekvienas mes prisižadame kažko nedaryti, būti 
kitokie ar elgtis kitaip. Štai ir dešimtokė Roneta Levindravičiūtė užsibrėžė daug tikslų 
– vienu jų ji sutiko pasidalinti su mumis. Ši mergina nuo sausio pirmosios dienos 
tapo vegane. Taip,  gerai perskaitėte – VEGANE. Veganizmas, jei kas nežinote, yra 
gyvenimo būdas, kurio esmė – visiškas gyvūninės kilmės produktų atsisakymas 
(žmogus nevalgo ne tik mėsos ar žuvies, bet ir kiaušinių, pieno produktų, medaus – 
red. past.). Dažniausiai tai liečia maistą, tačiau etinių motyvų vedami veganai taip pat 
nepritaria gyvūnų naudojimui rūbų ir kitokioms reikmėms, kurios gali sukelti gyvūno 
skausmą arba jo mirtį. 

Plačiau apie neįprasto gyvenimo būdo pasirinkimą pasakoja pati Roneta: 
‚‚Man visada norisi išbandyti kažką naujo, atlikti ir patirti tai, ko niekas nebandė iš 
mano artimųjų ir draugų rato. Gaila man ir gyvūnų, kurie visai nekalti miršta dėl 
mūsų kaltės. Kaip minėjau, tai mano naujametinis pažadas, kurio laikytis sekasi labai 
gerai. Mokykloje „veganizmauti“ yra gana sunku, tačiau įmanoma. Mano šeimos 
narių valgiaraštis yra visiškai priešingas, bet man tai netrukdo. Jie tik dar labiau ugdo 
mano valią ir skatina siekti savo tikslų.  Šis sveikas  mitybos pasirinkimas man labai patinka, jaučiuosi 
žvalesnė ir turinti daugiau energijos, geriau išsimiegu.  Dar be šio naujo gyvenimo įpročio (tikiuosi), 
jau nuo lapkričio mėnesio mokinuosi japonų kalbą. Tai žymiai įdomesnė ir linksmesnė kalba nei rusų. 
Žiūriu japoniškus serialus, bandau skaityti ir suprasti jų komiksus (dešinėje matote, kaip atrodo 
japoniškai užrašytas dešimtokės vardas). Linkiu visiems siekti savo tikslų ir klausytis savo širdies 
(ONE DIRECTION)“.  

Kalbino (lietuviškai) Lukas Svirplys 

 Nauji kabinetai, nauji mokytojai, daugiau pamokų – visa tai šiemet 
turėjo patirti penktokai. Pernai pavasarį išplasnoję iš po mokytojos Gitanos 
Janiulienės globojančio sparno, šiais metais jie atsidūrė mokytojos Salomėjos 
Užkurienės priežiūroje. Visi 10. Susipažinkime su jais iš arčiau!  
 Ignas Radžvilas pasakojo, kad jam 5-oje klasėje sekasi gerai. 
Labiausiai jam patinka būti su draugais, o nepatinka tai, kad yra daugiau 
pamokų, o tuo pačiu, žinoma, ir namų darbų. Labiausiai nemėgsta lietuvių 
kalbos pamokų – kur kas mieliau eina sportuoti.  
 Kornelijui Skaruliui irgi sekasi kuo puikiausiai. Jam labai patinka 
mokykla ir linksmi vaikai, tačiau jį erzina mušeikos, kurių čia irgi netrūksta. 
Draugų jis turi daug, laisvas minutes su jais ir leidžia. Viskas būtų gerai, tik va 
norėtųsi lengvesnių pamokų...  
 Arnoldas Vielius savo klasėje jaučiasi normaliai. Jo nuomone, blogai 
yra tai, kad dauguma linkę į muštynes ar patyčias. Tačiau jis džiaugiasi, kad jo 
draugai – tarsi angeliukai. Kaip ir Ignui, Arnoldui nepatinka mokytis lietuvių 
kalbos, tačiau patinka leisti laisvalaikį su draugais.  
 Rūta Danasaitė labai džiaugiasi, kad pagaliau gali mokytis antrame 

aukšte. Ji turi nemažai draugų (o kas jų neturi?). Rūtai labai nepatinka lietuvių kalba (čia kokia epidemija ar kas??), bet labai patinka 
kūno kultūra. Ji sako, kad jos klasė gan gera, tiesiog kai kurie klasiokai galėtų būti ir draugiškesni. 
 Evai Gruzdytei penktoje klasėje sekasi puikiai. Eva 
turi daug draugų ir jai su jais labai gera ir smagu. Sunkiausia jai 
mokytis, o lengviausia nieko neveikti. Ji teigia kad jos 
klasė ,,OSOM‘‘ (suprask, kieta). Daug visko smagaus yra 
nutikę, tačiau taip greit nieko konkretaus neprisimena. 
 Kaip su penktokais sutaria jų auklėtoja Salomėja? „Su 
šia klase sutariu gerai. Kokie nors ypatingi mokinių gabumai 
dar neišryškėjo – tam buvo dar per mažai laiko. Tradicijų mūsų 
klasė taip pat dar neturi, dar nespėjom susikurti. Jau buvome 
išvykę į šokolado fabriką Šiauliuose, o dabar svajojame nuvykti 
į kino teatrą“, – pasakoja auklėtoja.  
 Tik gerais žodžiais penktokus mini ir mokytojai: 
Mokytoja Jūratė Armonavičienė pastebi, kad kai kurie penktokai kartais būna pavargę, bet šiaip jie yra šaunuoliai. Mokytojas 
Audrius Mameniškis įsitikinęs, kad jei jie ir toliau sportuos, tai taps perspektyviais ir gerais sportininkais. Mokytoja Jūratė 
Balčiūnaitė lenkia pirštus: nuoširdūs, kūrybingi, aktyvūs... Tačiau kai kuriems kartais pritrūksta dėmesingumo. Mokytojai Danguolei 
Korsakienei penktokai atrodo ramūs, gerai dirbantys mokiniai. 

 Nebėra ką ir pridurti – taip ir toliau, penktokai!        Penktokus gaudė Auksė Bašytė 
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 Vieni girdėjo, kiti jau pamiršo, kad visai neseniai Žagarėje vykusiame rašytojo Mariaus Katiliškio vardo konkurse, 
aplenkęs konkurentus iš Joniškio, Šiaulių ir Pasvalio rajonų, pirmą vietą laimėjo mūsų mokyklos dešimtokas, 
„Gataučiuko” redaktorius Lukas Svirplys! Konkursui Lukas, konsultuojamas mokytojos Jūratės Armonavičienės, 
pristatė savo kūrinį pagal garsųjį rašytojo romaną „Miškais ateina ruduo”. Sveikiname nugalėtoją, o jus kviečiame 
paskaityti Luko esė: 

Apmąstymų ruduo  
2014 M. SPALIO 12 D., SEKMADIENIS  

Jau vakaras, rytoj į mokyklą. Nesinori nieko. Sėdžiu prie stalo paskendęs apmąstymuose, paskendęs mintyse... Lyg galvą 
kas laužo... Norėčiau pabėgti nuo rutinos... Nuo XXI amžiaus, nuo taip greitai bėgančio laiko, nuo žmonių, kurie visai nevertina 
gamtos. Nepastebi jos grožio. Nežino, ką reiškia braidyti po rasą, girdėti paukščių dainas ir netgi stebėti žvaigždes. Kaip tik jų aš ir 
nematau. Pro mano kambario langą peizažas nekoks. Matosi tik gatvės, automobiliai, pastatai ir žmonės. Šalti, paskendę savo 
gyvenimuose... Veidai marmuriniai, sielos tuščios, viskas sutelkta į pinigus ir grožį... 

Tada mintyse iškyla prieš kelias dienas perskaityta Mariaus Katiliškio knyga „Miškais ateina ruduo“. Prisimenu tuos 
prieškarinio Lietuvos kaimo gyvenimo vaizdus. Kaip norėčiau nors dieną, nors vieną vienintelę dienelę pagyventi tais laikais. Pabėgti 
nuo visų. Tas nepakeliamas miesto kvapas verčia mane pasinerti į iliuzijų pasaulį.   

Įsivaizduoju: ryte atsikelčiau nuo juodos duonos kvapo. Tada atsigerčiau šviežio pieno. Pasistiprinę su piemeniu Laurynu 
ganytume gyvulius. Po dideles ir rasotas pievas, alsuojančias gyvybe. Mano nosį kutentų žemės kvapas, susimaišęs su gamtos tyrumu. 
Būtinai po darbo bėgčiau į mišką. Uogauti ir grybauti nemoku, bet miške pilna moteriškaičių, kurios sutiktų man padėti. Kaime 
rasčiau vaikų, kurie mielai pažaistų su manimi. Naujieji draugai išmokytų mane visokiausių žaidimų. Dabar be slėpynių daugiau 
nežinau nė vieno. Koks pagyvenęs senukas pavėžėtų mane vežimu, kurį temptų senas pavargęs arklys. Jis man atrodytų jaunas ir 
gražus, nes arklio iš arti aš nemačiau. Vakare, susiradęs puikią pievą, aš atsigulčiau ir stebėčiau žvaigždes, kol užmigčiau... 

Ir vėl pabusiu namuose. Nepavadinčiau jų namais. Neturime nei sodo su obelimis. Neturime ir daržo. Nėra čia ir didelės 
pievos. Aukštos ir nuobodžios sienos. Tėvai grįžta vėlai ir anksti išeina. Jie palieka man pinigų. Šie nieko neverti. Už juos 
nenusipirksiu jausmų, draugų ir laimės. Tėvai galvoja, kad ištaisys klaidas, užpildys tuščias mano sielos kertes, nupirkdami naują 
telefoną ar žaidimų konsolę.  

Nebeturiu aš jokių draugų ir giminių, kurie gyventų kaime. Turiu tik šią knygą. Ją radau senelio daiktuose, kuriuos po mirties 
suvertė į konteinerį. Laimingas, kad spėjau pasičiupti būtent šią knygą... 
2014 M. SPALIO 15 D., TREČIADIENIS  

Pabudau anksti. Nuo keisto sapno. Sapnavau Agnę. Ji įteikė man laišką ir atsisveikindama pamojo ranka. Iki mokyklos dar 
dvi valandos. Spėsiu viską užrašyti ir pasidalinti su Tavimi. Štai tas laiškas: 

„Turėjau aš mylimąjį, kuris gyveno netoli manęs. Vakarais mes susitikinėdavome prie tilto. Tiltas stovėjo šalia didelio ir galingo miško, kuris 
vėliau sudegė. Aš jo laukdavau, jis ateidavo.   

Bet vieną kartą Tilius nepasirodė... Slapstėsi nuo manęs, neatėjo nei į mamos smuklę, nei pas mane. Netikėtai kartą pasirodė, daug nekalbėjo, 
tik sakė esąs labai užimtas. Aš juo netikėjau. Man įtarimą kėlė Doveikos žmona –  jauna ir graži Monika.   

Štai ir sužinojau – jis manęs nebemyli… Likimas, rodos, atėmė man rankas ir pakirto kojas, liko tik šliaužti... Įsėdus į autobusą, palikau 
viską, ką turėjau, ką mylėjau. Sutikau Doveiką, kurio žmona, jam nežinant pamilo mano bernioką... ne, jis jau ne mano... Doveika iš pusės lūpų 
suprato mane. Toliau nieko ir neklausė. Ir aš tylėjau. Kaip baigėsi mano pabėgėliui Tiliui, aš nežinau. Išvažiavau pas krikštamotę, kuri piršo man savo 
turtus ir vargoninką. Jis man nepatiko. Tačiau tai buvo geriausia, ką tada radau.  
Neseniai palaidojau savo krikštamotę ir savo „gelbėtoją“. Jis buvo silpnokos sveikatos, todėl ilgai negyveno. Liko tik turtai.  

Kam tie turtai, kai meilės nėra? Koks čia gyvenimas, kai kiekvieną dieną aš galvoju apie gimtinę ir kaip MIŠKAIS bėgčiau pas vyrą, kurį 
myliu...  

Šiuo metu vyksta karas. Aš bėgsiu... Bet jį prisiminsiu visada...“ 
2014 M. SPALIO 25 D., ŠEŠTADIENIS 

Neseniai buvo užsukęs kaimynas, mat vėl kažką tvarko ir remontuoja. Todėl šiuo metu jam reikėjo ne litavimo stotelės, bet 
indikatoriaus. Stebėjau šiuolaikinį vyrišką bendravimą. Atėjo, pasisveikino, pakláusė, pasiskolino. Atsisveikino ir išėjo.  

Vis dėlto būtų įdomu gyventi kaime. Atsimenu, gal ir nelabai noriai klausiausi senelio pasakojimų apie senus laikus, apie 
vaikystę. Pradedu suprasti, kad kiekvienas vakaras jo laikais būdavo labai prasmingas. Dienai baigiantis ATEINA kaimynai – jau pilna 
troba dainų ir darbų. Šilti ir jaukūs vakarai. Svetingi ir paprasti žmonės. Trobos sienos turtingos, jos prikaupusios tiek istorijų, pasakų, 
padavimų. Įsigėrusios raudų ir džiaugsmo ašarų.  

Tada nevertinau, kokį turtą senelis man paliko…  
2014 M. LAPKRIČIO 21 D., PENKTADIENIS 

Šį kartą namo ėjau per parką. Tai pirmas kartas per visus mokyklinius metus. Parkas tuščias. Jame nieko neliko. Medžiai 
tapo baidyklėmis, kurios nuvijo visus paukščius ir vaikus. Neliko nieko gražaus ir kvapnaus. 
Paskubinau žingsnį, bet, rodos, mano šešėlyje kažkas apsigyveno. Nors saulė buvo pasislėpusi, jutau, kad einu ne vienas. Mane 
pasivijo spalvas praradęs apmąstymų RUDUO ...  

Aš ateinu miškais –  
Tamsus, baisus ir lietingas. 
Aš ateinu takais –  
Šaltas ir niekam nereikalingas.  

Vos išgirdę balsą mano, 
Paukščiai nuo manęs pabėga. 
Vos pajutę šaltį mano, 
Žvėrys miškuose užmiega.   

Aš nuskabau visus lapus, 
Gėlių nuplėšau žiedus, 
Palieka tiktai kelios rūšys: 
Eglės, kadagiai ir pušys.   

Aš panašus į šaltą žiemą, 
Tik nesningu baltai į kiemą. 
Aš tik jos brolis, šaltas kardas. 
Ruduo – tikrasis mano vardas.  

Aš ateinu miškais – 
Ir tamsus, ir baisus, ir lietingas. 
Aš ateinu takais –   
Šaltas ir niekam nereikalingas...  
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Niekada negalime žinoti, kokia bus ateitis, kas įvyks rytoj, o gal poryt ar po 100 metų. Bet mūsų mokyklos mokiniai – lyg 
aiškiaregiai. Jie viską žino, viską mato... Taigi, gerbiamieji, kaip įsivaizduojate mokyklą ir save po 10 metų? 
Rūta, 5 kl.:  Manau, mokykloje atsiras 3 aukštas, bus didesnės klasės.  Aš gyvensiu dideliame name Anglijoje. Ten turbūt 
ką nors mokysiuosi. 
Rokas, 6 kl.:  Aišku, mokykla bus pati geriausia ir sportiškiausia.  Aš būsiu su barzda ir mokysiuosi Žemės Ūkio 
Mokykloje. 
Paulius, 6 kl.:  Mokykla bus naujoviškesnė, garsėjanti nuostabiais sportininkais, o aš kartu su Roku eisiu į ,,ŽŪM“ 
Daiva, 7 kl.:  Mokykla bus žymiai didesnė ir malonesnės aplinkos. Aš dar mokinsiuosi, o vėliau gyvenimas susiklostys 
pats. 
Tomas, 7 kl.:  Mokykla atsinaujins – gal vietoj mokytojų bus robotai. Aš gyvensiu nelaisvoje Lietuvoje ir dirbsiu 
kariuomenėje. 
Vismantas, 7 kl.:  Mokykla bus graži, rožinės ir juodos spalvos.  Aš tarnausiu armijoje už rusus. 
Rasa, 8 kl.:  Mokykloje bus dar daugiau mokinių ir klasių. Aš gyvensiu nuosavame name ir ką nors dirbsiu. 
Karolina P., 8 kl.:  Mokykloje bus daugiau modernesnės technikos, ji laimės daug apdovanojimų ir bus žinoma visoje 
Lietuvoje. 
Donata, 8 kl.:  Mokykla niekuo nepasikeis, gal tik kamerų nebebus.  Aš mokysiuosi ir niekur nedirbsiu. 
Saulius, 9 kl.:  Mokyklos nebebus (tolesnis tekstas dėl tam tikrų priežasčių iškirptas– red. past.). 
Nida, 10 kl.:  Mokykla – uždaryta. Aš būsiu Niall Horan (grupės „One Direction“ dainininkas – red. past.) žmona.  
Na, pagal spėjimus atrodo, kad mokykla bus labai didelė ir rožinė. Gal net mokytojų nebebus. 

Tikėkimės, kad daugelio (bet ne visų!) fantazijos išsipildys! 
Orakulus kamantinėjo Austėja Taraškutė 

Rašyk, dalyvauk, laimėk!Rašyk, dalyvauk, laimėk!   
 Nori savo ras to darbą pamatyti is spausdintą mokyklos laikras tyjė? 

 Nori savo mintimis pasidalinti su kitais? 

 Nori laimė ti prižą, kurio tau pavydė s kiti? 

Dalyvauk Kūrybiniame konkurse!  
Sausis, vasaris ir kovas—Liėtuvos valstybėi  svarbių diėnų rinkinys (tikriausiai pats/pati jas puikiausiai 

ž inai). Pasitark su savo lietuvių kalbos mokytoja, paras yk ras inį, eile ras tį, straipsnį, pamąstymą tema  

„Kodėl aš myliu Lietuvą?‘‘,  

iki vasario 13 d. atnės k į bibliotėką, lauk naujo „Gatauč iuko‘‘, rask jamė savo ku rinį ir atsiimk prižą!  

Prižus gaus visų is spausdintų ku rinių autoriai ☺ 

,,Gataučiuką“ leidžia GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOS mokiniai : 
Redaktorius: Lukas Svirplys (10 kl.). Korespondentai: Auksė Bašytė, Erika Dagytė, Karolina Klimaitė, Vygailė 
Mameniškytė, Aurelija Norkutė (8 kl.), Vakarė Vaičiulytė, Simona Svirplytė, Austėja Taraškutė (7 kl.), Gabrielė 

Stulpinaitė (6 kl.). Kolektyvui talkina mokytoja Emilija Karoblytė. Titulinį puslapį sukūrė Paulius Andruškevičius.  
Laikraštį spausdina mokytoja Renata Kvedaraitė. 

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

http://www.gatauciai.joniskis.lm.lt  


