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MAŽOJI MĖNESIO ESĖ 

Justina Ramonaitė, 3a kl. 

Nuobodulys 

Tikriausiai kiekvienas galėtume prisipažinti, kad per 

pamokas nuobodžiaujame. Žinoma, ne visose pamokose 

laikrodžio minutinė rodyklė pajuda vos per vieną pada-

lą, o mums atrodo kad jau turėjo praeiti mažiausiai pen-

kios minutės, bet gana dažnai pasitaiko ir tokių, kuriose 

būtent taip ir jaučiamės. Tačiau kodėl taip yra? 

Galbūt pamokos tema nėra asmeniškai aktuali, ypač jei 

žinome, kad šito tikrai neprireiks nei vėlesniame gyve-

nime, nei laikant egzaminus, nei dar kur. Arba mokytoja 

nesudomina, kalba labai neįtaigiai, neakcentuoja svar-

besnių dalykų, viską sakydama vienodu tonu, todėl tie-

siog negalime susikaupti ir klausytis — mintys vis nu-

keliauja kitur. O gal tiesiog tą dieną visiškai nėra nuotai-

kos kažką daryti, ką jau kalbėti apie mokymąsi...  

Tada viskas, kas tuo metu neturėtų rūpėti, yra įdomu. 

Mobilusis telefonas atrodo ypač patraukliai, todėl visų 

pirma griebiamės jo. Tačiau nuolatinis mokytojos draus-

minimas galiausiai ima per daug erzinti, todėl jį pasidedame (arba, blogiausiu atveju, jis yra atimamas iš mūsų). 

Tada žiūrime pro langą, piešiame sąsiuvinių paraštėse arba paskutiniuose puslapiuose...  

Bet vis dėlto tikiu, kad kiekvienas turime pamoką, kurios laukiame ir per ją (jei ne visada, tai bent dažniausiai) 

nenuobodžiaujame. Vieniems tai gali būti muzika arba dailė, kitiems — chemija, fizika ar dar kas nors. Kiekvie-

nas esame skirtingas, todėl mėgstame skirtingus dalykus. 

Ir dar – keletas minčių apie nuobodulį: 

„Gyvenimas trumpas, tačiau nuobodulys jį ištempia.“ (Ž. Renaras), 

 „... bukas protas ir yra tikrasis nuobodulio šaltinis, jis vis ieško išorinių paskatų, kad bent kuo nors išjudintų dva-

sią.“ (A. Šopenhaueris),  

„Nuobodulys atėjo į pasaulį per tingulį.“ (Ž. De la Briujeras). 

Ką gi, jei turim galvas, rasim apie ką pagalvoti. 

Spalio 8 d. mūsų gimnazijoje vyko „Protų mūšio“ 

pirmasis turas, kuriame dalyvavo 8 mūsų mokyklos 3-4 

klasių mokiniai (Arnas Grigas, Airidas Pacauskis, Goda 

Miltinytė, Viltautas Vėlaitis, Paulina Nemaniutė ir Justi-

na Nemaniutė). Mūsų gimnazistai šiame ture užėmė pir-

mą vietą. Tikimės, kad sėkmė mūsų mokyklos komandą 

lydės ir kituose turuose! 

Justina ir Paulina, 3a  
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Mergina, kuri turi be galo gražų 

balsą, kurianti dainų tekstus ir muzi-

ką jiems. Kaip pati Karolina sako: 

Dainuoju nuo vaikystės, todėl muzi-

ka man reiškia labai daug.  Rimčiau 

muzikuoti pradėjau prieš 2 metus, 

kai vokalo paslapčių mane pradėjo 

mokyti mano gerbiama ir labai myli-

ma vokalo mokytoja Virginija Bag-

donavičiūtė. Drąsiai ir be jokios abe-

jonės galiu teigti, kad sieksiu muzi-

kos aukštumų bet kokia kaina . 

Karolina, tu dalyvauji stovyklo-

je – projekte ,,Agatos langai‘‘ (Nuo 

2008 m. asociacija AGATA organi-

zuoja jaunųjų atlikėjų meistriškumo 

stovyklas, kuriuose dalyvavo apie du 

šimtus gabiausių jaunųjų muzikos 

atlikėjų ir kūrėjų. Su jais dirbo visas 

būrys Lietuvos scenos profesionalų, 

kurie perdavė savo žinias, meilę ko-

kybiškai muzikai ir nacionalinei kul-

tūrai.). Iš kur apie ją sužinojai ir 

kas tave paskatino joje dalyvauti? 

Apie asociaciją AGATA žinojau 
jau seniai. Tai asociacija vienijanti 
Lietuvos muzikantus, kuri padeda 
savo nariams ginti savo teises,  

bei suteikia galimybę naudotojams 
nesudėtingai gauti visa apimančias 
licencijas naudoti muziką savo 
versle visoje Lietuvoje. Apie pro-
jektą "AGATA langai" man papa-
sakojo vokalo mokytoja.Tada išsi-
gandau, maniau kad manęs nepri-
ims, nes muzikos mokyklos baigusi 
aš nesu, ir teorinių žinių apie muzi-
ką neturiu.  

Tačiau mokytoja mane labai 
drąsino, taigi vis dėlto anketą užpil-
džiau. Patekau į antrą etapą, kuria-
me turėjau atlikti pasirinktą dainą ir 
prisistatyti. Antrasis etapas vy-
ko ,,Saulės‘‘ koncertų salėje. Perė-
jau antrąjį etapą ir sužinojau, jog 
esu atrinkta.Atranka buvo tikrai 
didelė. Antrojo etapo dalyviai buvo 
surinkti iš viso Šiaulių regiono. 
Galiausiai į stovyklą pateko tik 7 
geriausieji.Stovykloje komandos 
yra keturios: Šiaulių, Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus. 

Kokios patirties įga-

vai ,,Agatos languose‘‘?  

Nežinau ką dabar daryčiau, jei 

nebūčiau patekusi į "Agata lan-

guos". Šis projektas yra tikrai dide-

lis žingsnis mano gyvenime. Kartą 

per mėnesį susitinkame su savo 

komanda, ir kuriame muziką.  Ma-

no mokytojas yra Vilnius JazzOr-

chestra vadovas, labai talentingas 

žmogus. Nuo "langų" pradžios 

(rugpjūčio mėnesio) esame sulipdę 

tris savo kūrinius. Liepos 15-17d. 

įvyko visų stovyklos komandų su-

sitikimas, kuria-

me vyko daugy-

bė paskaitų su 

profesionaliais 

mokytojais. Ga-

vome patarimų 

iš grupės 

"Skylė" narių. 

Užmezgiau dau-

gybę naujų pa-

žinčių – dalyviai 

be galo draugiš-

ki.  

Visi esame skirtingi, kiekvienas pui-

kiai išmanome savo sritį. Dirbti kar-

tu yra labai smagu ir laikas niekada 

neprailgsta. Taip pat neseniai teko 

dainuoti renginyje, skirtame paminė-

ti tarptautinę muzikos dieną, kuris 

vyko LR Prezidentūros kiemelyje. 

Man pritarė Vilnius JazzOrchestra, 

iš kurio pasisėmiau tikrai nemažai 

patirties. 

Kas labiausiai įsiminė stovykloje? 

Ko gi tik nenutinka. Apskritai, žmo-

nės "prie meno" yra be galo links-

mos asmenybės, labai komunikabi-

lūs ir neįmanoma su jais išbūti rim-

tam. Būna, kad einant Vilniaus sena-

miesčiu, vienas mūsų pradeda beat-

box'inti, kitas pradeda dainuoti atsi-

tiktinius žodžius, dar trys pritaria 

trimis balsais, ketvirtas pradeda imp-

rovizuoti, ir taip einame gatve lyg 

koks gyvas radijas, ir visi žmonės 

žiūri į mus kaip į keistuolius.  

Muzika – tau reiškia tikrai 

daug. Galbūt turi dar įvairių užsi-

ėmimų?  

Turiu. Kai buvau jaunesnė labai 

mėgau piešti, tačiau dabar, dėja, tam 

tiesiog nebeužtenka laiko. Kartais 

rašau eiles, tiesiog momente, iš ku-

rių vėliau gimsta dainos. Taip pat 

mėgstu šokti. Neseniai pradėjau lan-

kyti šokių studiją "Extreme". Be 

rimtesnių pomėgių, taip pat mėgstu 

žiūrėti filmus. 

Parengė Meda, 3a 
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Tikriausiai kiekvienam moki-

niui ateina krizė, kai atrodo, kad eg-

zaminų neišlaikys, o jei ir išlaikys, 

tai labai prastai. Žinoma, kelios pa-

pildomos valandos prie knygų dar 

niekam nepakenkė, tačiau XXI am-

žiuje vertėtų išmėginti ir naujoviš-

kesnius metodus. Vienas iš tokių – 

sistema „Egzaminatorius.lt“. Kalbi-

nu UAB „E. mokykla“ produktų 

vystymo vadovą ir sistemos 

„Egzaminatorius.lt“ kūrėją Darių 

Ratkevičių. 

Kas lėmė tokios sistemos 

kūrimą? 

Istorija paprasta: draugų sū-

naus, abituriento, kambaryje jau 

primirštą vaizdą priminė knygomis, 

knygelėmis, konspektais, popieriais 

nukrautas stalas. Paklaustas, kaip 

jis orientuojasi šioje popierių šusny-

je, atsakė – sunkiai. Ir tai sukelia 

stresą. Egzaminai artėja, laiko ma-

žai, medžiagos įvairiausiuose šalti-

niuose labai daug. Net neaišku, ką 

jau moku, o ką reiktų pasikartoti, 

nuo kurio galo pradėti. Kartu pasva-

jojome, kad būtų smagu mokytis sė-

dint kavinėje su iPad‘u. Taigi, jau 

kitą dieną pradėjau galvoti ir pro-

jektuoti „Egzaminatoriaus“ proto-

tipą J. 

 

Galbūt ši sistema parodo, 

kokio dalyko mokinių spragos 

yra didžiausios? 

„Egzaminatorius.lt“ siste-

moje fiksuojamas kiekvienas atsa-

kymas į klausimą, kiekvienas testo 

sprendimas, kiekviena klaida. Ma-

tome, į kurį klausimą atsakinėjant 

klystama.Taip pat žinome, ką moks-

leiviams yra įdomiausia mokytis, o 

kurios temos yra arba labai gerai 

žinomos, arba „neviliojančios“ J. 

Kaip manote, ar interneti-

nis korepetitorius pakeis mokyto-

ją? 

Tikrai nemanau. Internetas, 

technologijos yra puikios priemo-

nės, palengvinančios mokinių ir 

apskritai žmonių gyvenimą. Tačiau 

pagrindinis mokymosi proceso or-

ganizatorius yra mokytojas. Moky-

tojas yra tai, ko jokia sistema nepa-

keis – įkvėpėjas, ugdytojas, vedlys, 

guodėjas, moderatorius, gyvas pa-

vyzdys. Technologijos gali tik sudo-

minti mokiniu, padėti įsisavinti da-

lykinę informaciją, pagilinti žinias, 

padaryti informaciją prieinamesnę. 

Šiuo metu siūlote 4 dalykų 

programas, ar planuojate plėsti 

pasiūlą? 

Jau pirmaisiais sistemos dar-

bo mėnesiais sulaukėme daug moky-

tojų, moksleivių ir tėvų klausimų, ar 

bus „Egzaminatoriuje“ galima mo-

kytis kitų dalykų. Todėl iškart pradė-

jome ieškoti galimybių sukurti papil-

domus dalykus. Tikimės, kad jau 

kitiems mokslo metams galėsime 

pasiūlyti vieną ar keletą naujų da-

lykų. 

Kuo Jūsų sistema pranašes-

nė už kitas panašaus tipo siste-

mas?   

Tikiu, kad visi, nors šiek tiek 

besidomintys technologijomis, turėjo 

galimybę išbandyti 

„Egzaminatorių“ ir kažkurias kitas 

sistemas ar svetaines ir gali susida-

ryti savo nuomonę. Beje, 

„Egzaminatorius.lt“ startavo 2014 

m. kovo 6 d. Iki birželio mėnesio čia 

prisiregistravo ir brandos egzami-

nams ruošėsi 16.000 abiturienvisų 

Lietuvos abiturientų!). 

Taigi, jei ir tu esi pasimetęs 

informacijos labirintuose ar tiesiog 

nepasitiki savo žiniomis, pamėgink 

mokytis kavinėje su iPad‘u J. Dau-

giau informacijos apie šią sistemą 

galite rasti tinklapyje 

www.egzaminatorius.lt 

 Greta, 3b kl. 

 

 

 

 

Sunkioji pramonė – ten, kur reikia daugiau pinigų.  Lengvoji pramonė—ten, kur reikia mažiau pinigų.  (Iš 2 kl. mo-

kinio istorijos testo)  

Marksas buvo fašistas. (4kl. mokinio atsakymas istorijos teste) 

Metraščiai buvo rašomi latenų [lotynų] kalba. (3kl. mokinio atsakymas istorijos teste) 

Parengė Julija, 3a kl. Ji dėkoja mokytojoms N.Vaigauskienei, K. Karošaitei 
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Yra – ką čia beslėpsi – pamokų, per kurias gali užsnūsti iš nuobodulio, tačiau, prieš kelerius metus „Metų mokytojo“ 

apdovanojimą gavęs fizikos mokytojas Romualdas Uža niekada nedėsto nuobodžių pamokų. Tad norėčiau pasidalinti 

kai kuriomis istorijomis, kurias galima išgirsti tik per jo – labiausiai savo demotyvacijomis motyvuojančio mokytojo 

– pamokas: 

•Pamoka apie trečiąjį Niutono dėsnį: 

—Įsivaizduokite, spirdalistas — lietuviškai, o angliškai — futbolistas, deda savo spirdalą (lietuviškai), spiria ir ka-

muolys nuskrenda 50 m į vieną pusę, o koja – 50 m į priešingą pusę. 

•Pamoka apie visuotinę trauką: 

—Va, Akvilės vakar nemačiau, taigi,—su plačia šypsena veide, taria moky-

tojas— ar aš tave traukiu? 

Akvilė tyli, tik keli mokiniai tyliai nusijuokia. Mokytojas vėl klausia: 

—O ar tu mane trauki? 

Vėl tyli. 

—Aš tau meilėje prisipažįstu, o tu tyli... 

(Jei kas nežino, priminsim: visi kūnai traukia vienas kitą.) 

• Pamoka apie pirmąjį Niutono dėsnį: 

Mokytojas: 

—Koks yra pirmasis Niutono dėsnis? 

Mokinys: 

—Kūnas nejuda arba išlaiko tolyginį tiesiaeigį judėjimą, jeigu jo neveikia kiti kūnai arba jų poveikiai kompensuojasi. 

—Duok pavyzdį, kada kūno neveikia kitos jėėėgoos. 

—Tai gal vaakume, kur beorė erdvė. 

—Šutini po pamokų į Akropolį, Maximoj nusiperki vaakuminę pakuotę ir pažiūri, kaip ten tie kalmarai, neveikiami 

jėgų, pakuotėj plaukioja tavo beorėj erdvėj. 

Kitą dieną, per fizikos pamoką, mokytojas vėl klausia: 

—Tai kada kūnas išlaiko rimtį arba tiesiaeigį tolyginį judėjimą? 

—Kai jo neveikia kiti kūnai. 

—Nu, duok man pavyzdžių, kai neveikia jėėėgos, vakar pakuotėj jau buvai. Kas dar buvot vakar ,,Maximoj“, radot 

savo draugą vaakume? 

•Mokytojas klausia, ar gali būti kūnas be masės. Prašo pavyzdžių. Visi tyli. Mokytojas: 

—Va, sėdi čia, kūnas yra, o masės — smegenų — nulis. 

Mokytojui leidus, užrašė Julija, 3a kl. 
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4d klasės mokinys Rokas Vikšraitis 

apibūdina save kaip uždarą ir nieka-

da nesistengiantį įtikti visiems vai-

kiną. Jis vertina racionalias, ambi-

cingas ir ryžtingas asmenybes, ir 

pats toks stengiasi būti. Jis kilęs iš 

mylimos ir mylinčios šeimos. Vai-

kinas užsiima vektorine grafika, 

kuria iliustracijas bei logotipusKaip 

ir kada pradėjai užsiimti kompiu-

terine grafika? 

Pati pradžia buvo šių metų balandį, 

kai dėl ligos teko mėnesį ilsėtis nuo 

mokyklos. Viskas prasidėjo nuo 

eskizo ant popieriaus lapo, kurį su-

galvojau nupiešti naktį, jau gulėda-

mas lovoje. Kitą rytą perkėliau jį į 

kompiuterį ir po 4-5 valandų jis 

tapo pirmuoju mano vektoriniu darbu. Dirbu su windowsillustrator programa.  

Ką dažniausiai vaizduoji savo darbuose ir kodėl? 

Dažniausiai vaizduoju vyrą ir moterį. Vaizduoju žmones, nes aš juos myliu.  

Parengė Justina ir Paulina, 3a                            

Redaktorės žodis 

Mes—žurnalistai. Tie, kurie 

visada viską sužino pirmi, tie, kurių 

žingeidumas yra pagrindinis jų darbo 

variklis. Jūs—gimnazijos bendruome-

nė, įkvepiate mus darbui ir naujiems 

potyriams, kuriais galime jus džiugin-

ti. 

Meda, 3a 
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1 d. – per 100 gimnazistų 

beržynėlyje bėgiojo – Eu-

ropos judėjimo savaitės 

bėgimas. 

2 d. – draugiškos jaunučių 

krepšinio varžybos su ŠU 

gimnazijos komanda. Lai-

mėjome! 

3 d. – iš anksto švenčiama 

Mokytojo diena, aktų 

salėje – „Valanda su inteli-

gentais“, o II a. fojė ati-

daryta fotografijos būrelio 

paroda „Rudens žiedai 

mokytojai“. Metų 

mokytoja paskelbta ma-

tematikė Dalia 

Alasauskienė. 

4 d. – 2bdf keliavo į Sigul-

dą. 

5-7 dienomis mūsų gimna-

zijoje vyko tarptautinio 

Nordplus Junior projekto 

„Praktinių metodų taiky-

mas kiekvieno mokinio 

pažangai“ mokytojų iš 

Suomijos, Norvegijos bei 

mūsų gimnazijos susitiki-

mas. 

7 d. – skaitykloje pareng-

tas naujas  informacinis 

stendas „Icchokui Merui – 

80“. 

7 d. – matematikos moky-

tojų  metodinis susirinki-

mas, 

kuriame dalyvavo kole-

gos iš  Šiaulių miesto 

progimnazijų – 

„Romuvos“, „Sandoros“ 

Gytarių, „Gegužių“ ir 

Dainų. 

8 d. – prasidėjo Šiaulių 

miesto gimnazijų „Protų 

mūšio“ turnyras. 

-10 d. Krokuvos mieste 

(Lenkija) vyko pasaulio 

karate čempionatas. 1 c 

klasės mokinė Aistė Mic-

kūnaitė pirmą kartą daly-

vavo tokio aukšto lygio 

varžybose ir iškovojo III 

vietą  kumite (kovų) 

rungtyje „mixe“ (trys 

vaikinai ir dvi merginos).   

15 d. – mūsų gimnazija 

prisidėjo prie organizaci-

jos „Gelbėkit vaikus“ 

organizuojamo 1-ojo Lie-

tuvos solidarumo bėgimo. 

15 d. – Didždvario gim-

nazijoje vyko 1-ų klasių 

konkursas „Ar pažįsti 

gimtąjį mies-

tą?“  „Romuvos“ gimna-

zijai atstovavo 1a ir 1d 

klasių komanda.  

16 d. – mūsų gimnazijoje 

įvyko tradicinis miesto 

anglų kalbos rengi-

nys  „English Is Fun“,  

skirtas 8-tų progimnazi-

jos ir 1-ų  gimnazijos 

klasių moksleiviams. 

Renginyje dalyvavo mo-

kiniai ir jų mokytojai iš 

Dainų, Sandoros, Gyta-

rių, „Romuvos“ progim-

nazijų bei Lieporių, Šiau-

lių universiteto gimnazi-

jų ir, žinoma, mūsų gim-

nazistai. 

 16 d. – „Romuvos“ gim-

nazistai dalyvavo Gyta-

rių progimnazijos su-

rengtame miesto menų 

festivalyje „Metų laikai“, 

skirtame K. Donelaičio 

300 metų jubiliejui pami-

nėti. 

17 d. – Akvilė Čalutkai-

tė, Greta Laiškonytė, 

Juozas Masėnas, Goda 

Miltinytė ir Robertas 

Sabeckis vyko į Vilnių ir 

dalyvavo Euroscola kon-

kurso finale – užėmė  

6-ąją (dalyvavo 16 ko-

mandų). Valio! 

20 d. – gimnazijos biblio-

tekoje vyko technologijų 

mokytojos Jolantos Gricie-

nės keramikos darbų paro-

dos atidarymas. 

20 d. – gimnazijoje vyko 

mokinių konferencija – 

pristatyta mokinių seimo 

veiklos ataskaita už 2012-

2014 metus, kartu vyko ir 

naujo mokinių seimo rin-

kimai. 

21 d. – Geografo diena. 

22 d. – 1e ir 1c klasių mo-

kiniai lankėsi Lietuvos 

kariuomenės Karinių oro 

pajėgų Aviacijos bazėje 

Šiauliuose. 

21 d. – gimnazijos sporto 

salėje buvo atliekamas 

testavimas – teisėjų ko-

manda tikrino gimnazistų 

fizinį pajėgumą. Save iš-

bandyti pasiryžo apie 150 

1-4 klasių moksleivių. 
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23 d. – gimnazistai dalyva-

vo akcijoje „Atminties 

šviesa“. 

24 d. – Šiaulių universiteto 

Edukologijos fakultete įvy-

ko II respublikinė mokinių 

konferencija „Šiuolaikinis 

mokinys šiandieninėje mo-

kykloje“. Pranešimus čia 

skaitė ir mūsiškės – Goda 

Miltenytė ir Akvilė Čalu-

tkaitė. 

23–24 dienomis  vy-

ko  Konstitucijos dienai 

skirta akcija „Pilietis pilie-

čiui“. 

4 d. – griausmingai pa-

minėta Gimnazijos diena, 

šių metų tema – 

„Romywood‘as“. 

IR TADA ATĖJO A-

TOSTOGOS 

 

,,Mirusių poetų draugija“ - šį filmą reikia pamatyti 

dėl to, kad jame svarstoma apie tai, kodėl yra kuriama ir 

skaitoma poezija, kodėl reikia leisti jaunam žmogui 

siekti savo svajonės, rodomas netradicinis mokytojas ir 

netradicinis mokymas, poezija personažams tampa 

bendravimo būdu... Ir dar todėl, kad visi filme veikian-

tys gimnazistai gražūs ir protingi. 

,,Į griežtą berniukų mokyklos aplinką naujasis litera-

tūros mokytojas Keatingas (tai geriausias aktoriaus Ro-

bin Williams vaidmuo) įneša maištingos dvasios. Per jo 

pamokas į moksleivių galvas nekalamos nuobodžios 

teorijos (jos plėšomos kartu su vadovėlio puslapiais) – 

mokiniai skatinami išlaisvinti savo kūrybines galias, iš 

prisitaikančiųjų tapti kuriančiais, savarankiškai mąstan-

čiais jaunuoliais.“ (https://svajuke.wordpress.com/2012/06/30/dead-

poets-sociaty-mirusiu-poetu-draugija-1989/) 

Parengė Meda, 3a 

KAS NAUJA GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE?  
2014 metais atnaujintas 1- 4 klasių vadovėlių fondas: 

2 klasių mokiniams nupirkti nauji rusų kalbos vadovė-

liai (175 vnt.), 3 - 4 klasėms – biologijos vadovėliai (4 

dalys po 80 vnt.). Lapkričio mėnesį visi ketvirtokai gaus 

naujas „Lietuvių literatūros chrestomatija“ (1 ir 2 d.). 

Informacinių technologijų kabinete 1-4 klasių mokiniai 

gali naudotis naujais informacinių technologijų vadovė-

liais („Šiuolaikinis žvilgsnis į programavimo pagrin-

dus“, „Pasaulis kompiuteryje“, „Informacinių technolo-

gijų valstybiniam brandos egzaminui užduočių pavyz-

džiai“) – visų po 35 vnt..  

 Didelis dėmesys kiekvienais metais skiriamas 

Metų knygos rinkimų organizavimui. Spalio mėnesio 

pabaigoje perkamos lietuvių autorių knygos (po 1-2 eg-

zempliorius), pretenduojančios tapti Metų geriausiomis. 

                                                                         

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė 

„Gamta dažnai patraukia žmogaus asmenybę eiti iš 

proto ir pasiduoti saviems instinktams“ .  

„Veikia dvi rūšys – gyvieji ir negyvieji. Šie negyvieji 

suteikia eilėraščiui gyvumo vaizdingumo“ .  

„Bet tarp turtingumo ir darnios šeimos nėra pusiaus-

vyros.“ .  

„Numiršta karvė, dėl kurios senelis atiduoda visus 

savo pinigus, kurios buvo paruošęs savo iškilmingoms 

laidotuvėms, kad šeima nusipirktų naują karvę.“  

„Šiame kūrinyje aprašomas kalnas, virš kurio danguje 

žibėjo žiburys. Vienas iš ten esančių žmonių paaiškino 

to žiburio prasmę ir ką su juo daryti.“ (Ach, kad kas 

nors paaiškintų šio rašinio prasmę ir ką su juo daryti...) 

Parengė Julija, 3a kl. Ji dėkoja mokytojoms 

D. Streckienei, D. Vėlaitienei 

IR TADA ATĖJO ATOSTOGOS!!! 
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     Spalio 20 dieną 

gimnazijoje vyko rinkimai 

į naująjį mokinių seimą, 

savo kandidatūras buvo 

iškėlę 18 gimnazistų. Visi 

jie – įdomūs, drąsūs jauni 

žmonės, todėl dar prieš 

rinkimus pakalbinome kai 

kuriuos  (13 iš jų atsiliepė 

kalbinami per face-

book'ą...) – pasiaiškinome, 

kodėl gi jie nusprendė 

kandidatuoti.  

Ugnė Jurgelytė: Nusp-

rendžiau kandidatuoti į 

mokyklos seimą, kadangi 

esu linksma, draugiška, 

aktyvi, gerai mokausi ir 

tikiuosi tuo „užkrėsti“ ki-

tus. Dalyvauju daugelyje 

renginių, todėl būtų smagu 

prisidėti ir prie jų organi-

zavimo bei labiau įsitrauk-

ti į mokyklos veiklą.    

Kornelija Mažulytė: 

Nusprendžiau dalyvauti 

mokyklos seimo rinki-

muose, nes kaip žymus 

graikų filosofas Seneka 

sakė, „Audiatur et altera 

pars“ (Tebūnie išklausoma 

ir antroji pusė). Šie žo-

džiai mane paskatino daly-

vauti mokyklos mokinių 

seimo rinkimuose, išreikš-

ti savo nuomonę,  

prisidėti prie mokykloje 

vykdomos veiklos bei 

garsinti gimnaziją už jos 

ribų.  

Eimantas Navickas: 

Nusprendžiau kandida-

tuoti į „Romuvos“ gim-

nazijos mokinių seimą, 

nes tai būtų dar viena 

mano veiklos dalis. No-

riu ne snausti, o kurti sau 

linksmą, nenuobodžią 

ateitį, ir kartu daryti gera 

kitiems! 

Rytis Lemežis: Į seimą 

noriu dėl to, kad tai puiki 

vieta įgauti gyvenimiš-

kos patirties, susirasti 

draugų, puikiai praleisti 

laiką. Tikriausiai 

labiausiai noriu į 

seimą todėl, kad ten 

gali atstovauti mo-

kyklai, organizuoti 

renginius, bei juose 

dalyvauti!  

I

lmena Povilaitytė: No-

riu patekti į gimnazijos 

mokinių seimą, nes turiu 

daug idėjų, kaip pakeisti 

ir pagerinti mokinių gy-

venimą mokykloje, be to, 

mėgstu bendradarbiauti, 

organizuoti renginius, 

bendrauti su žmonėmis. 

Žinoma, dalyvaudamas 

mokinių seimo veikloje 

įgyji daug patirties, kuri 

pravers ir padės tolesnia-

me gyvenime!  

Beje: Ilmena Povilai-

tytė, Laurynas Gudavi-

čius ir Rytis Lemežis nu-

tarė pasivadinti "BIG 3 

TEAM"  

R

Rugilė Vaidžiulytė: Taigi, 

į mokyklos seimą nuspren-

džiau kandidatuoti norėda-

ma visapusiškai prisidėti 

prie gimnazijos organizuo-

jamos veiklos, padėti gim-

nazijai siekti užsibrėžtų 

tikslų ir svajonių.  

Monika Kievišaitė: 

Nusprendžiau kandidatuoti 

į mokinių seimą dėl to, kad 

noriu prisidėti prie bendros 

mokyklos veiklos, atsto-

vauti gimnazijos pirmokus 

ir įnešti pirmokiško links-

mumo į rimtąjį seimą. 

Dovilė Gustytė: Kan-

didatuoti į mokyklos seimą 

man vis siūlė mokytojai, 

bendraklasiai, draugai... 

Todėl, kai tik išgirdau apie 

tai, neabejojau ir užsira-

šiau, noriu išbandyti save. 

m 
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M

Mykolas Barakauskis: 

Esu dar jaunas, kaip ir 

daugelis mano draugų, bet 

nenoriu maišytis bespalvė-

je, nuobodžioje masėje. 

Noriu veikti: organizuoti 

renginius, juos vesti, sutik-

ti daugiau bendraminčių ir 

daryti smagius bei moty-

vuojančius darbus Romu-

viečiams! Kad Romuvie-

čiai galėtų ne tik mokytis 

čia, bet ir puikiai leisti lai-

ką popamokinėje veikloje! 

Gabrielė Gineikaitė: 

Nusprendžiau kandadituoti 

į mokyklos seimą, nes esu 

drąsi, ryžtinga ir mėgstu 

naujus iššūkius, o tai būtų 

dar vienas iššūkis man, 

kuris skatintų daryti viską, 

kad „Romuvos“ mokiniai 

didžiuotųsi savo mokykla 

ir garsintų jos gerą vardą ir 

už miesto ribų.  

Gerda Šiatkutė: 

Kandidatuoju į mokinių 

seimą, nes noriu dar kartą 

prisidėti prie gimnazijos 

gyvenimo. Noriu jame ne 

tik dalyvauti, bet ir jį kur-

ti! 

Augustė Snarskytė: Į 

seimą kandidatuoju, nes 

esu aktyvi, motyvuota, 

kupina idėjų ir minčių, 

kuriomis norėčiau pasida-

linti su bendraminčiais. 

Taip pat manau, jog tai 

puiki galimybė prasmin-

gai praleisti laisvalaikį ir 

susirasti naujų draugų! 

Karolina Blovieščiū-

tė:„Į seimą nusprendžiau 

kandidatuoti todėl, nes 

noriu įgauti dar daugiau 

patirties, taip pat panau-

doti ir savo patirtį seimo 

darbams! Bei padaryti 

vieningą, šiltą ir dar stip-

resnę šią mokyklą! 

Parengė Milda, 2f  

Spalio 16 dieną į rudeniniais lapais ir šermukšnių 

kekelėmis papuoštą kabinetą susirinko gimnazijos jau-

nieji kūrėjai. Susėdę prie degančių žvakių, jie skaitė vie-

ni kitiems ir pasiklausyti draugų kūrybos susirinkusiems 

savo poeziją ir prozą, klausėsi Medos Dargytės (3a kl.) 

savos kūrybos dainų, Gretos Jakutytės (2f kl.) kanklėmis 

skambinamų muzikinių kūrinėlių. Vieni išdrįso atsistoti 

prieš savo draugus su pirmuoju eilėraščiu, kiti, jau paty-

rę laureatų ar nominantų dalią miesto ir net respubliki-

niuose konkursuose, buvo paruošę pluoštą kūrinėlių. 

Savo, kaip poetės, patirtimi pasidalino mokytoja Rasa 

Malinauskienė. Į miesto jaunųjų kūrybos konkursą 

„Rudens  godos“ išsiųsta šių gimnazistų kūryba: Vik-

torijos Breivytės (2e kl.), Agnės Konciūtės (3c kl.) bei 

Viktorijos Getnerytės (4e kl.) proza, Pauliaus Užgalio 

(1a kl.),  Airido Labino (2d kl.), Solveigos Varneckaitės 

(3e kl.), Gretos Laiškonytės (4a kl.), Deimantės Rut-

kauskaitės (4e kl.) ir  Ievos Noraitytės (4e kl.) poezija. 

Linkime jauniesiems kūrėjams sėkmės. O skaitytojams 

siūlome pasidžiaugti keliais jaunųjų kūrinėliais. 

 

Airidas Labinas, 2d kl. 

ŠVENTASIS  

MECHANIZMAS 

 

Angelai grimzta į dugną, 

Aš – taip pat, 

Tik ne angelas, 

O amžinybės veržlė, 

 

Be realaus mechanizmo. 

Ir vardas nešventas. 

Grimztu į dugną.  

Ežero dugną. 

 

Kartais surūdijęs išorėj, 

Kartais blizgus viduje, 

Nepavaldus magnetizmui 

– 

 

Vadinasi, nenaudingas. 
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Viktorija Getnerytė, 

4e kl. 

KATERINA  

(Romano pradžia) 

 

  Aš myliu. Vadinasi, 

aš esu. Aš esu tas, ką 

myliu. 

 L. Bethovenas 

 

Jaučiau, kaip kylu į tikrovę. Leidau pasąmonei blukinti 

sapno spalvas ir tiestis į gyvenimą. Nesvarbu, kaip tai bu-

vo nemalonu ir kaip to nenorėjau. Įprotis keltis kasdien yra 

taip įsisenėjęs, kad net nebesugebu išlaikyti sapno. Trau-

kiama kaip kamštis, pramerkiau akis, kurį laiką sunkiai 

suvokiau, kur esu. Net atmerktose akyse stovėjo išblukę 

sapno siluetai. Sumirksėjau ir pradėjau jausti aplinką: 

slogų orą, minkštą antklodę, prigludusią prie kūno, prilipu-

sius prie veido plaukus ir nemalonų dūrimą pašonėje. Pa-

kišau ranką po antklode ir ištraukiau telefoną. Dar vienas, 

nors ir nebereikalingas įprotis, – naktį pasidėti telefoną po 

pagalve (jis kiekvieną naktį kažkaip apkeliauja visą lovą). 

Seniau susirašinėdavau, bet dabar to nebereikia. Tiesiog 

sunkiai nusimetu įpročių naštą. Iškišau koją iš lovos. Ne-

maloniai vėsus oras apglėbė ją, todėl pamėginau ranka 

pasiekti chalatą. Deja, nepavyko. Atsidusau ir nusimetusi 

antklodę pašokau. Visą kūną apglėbė šaltas oras, pradėjo 

badyti smailios ledo adatėlės.  Pamėginau save įtikinti, kad 

oras tik atrodo šaltas, nes gulėjau po šilta antklode. Nepa-

vyko. 

* 

Turiu galvoti apie esamus dalykus. Apie dabartį. Apie pa-

dėtį. Kam grįžti mintimis atgal? Ypač, kai praeitis nebuvo 

auksu klota. Greičiau žėrinčiais aštriais deimantais. Bet, 

mano pasąmonei atrodo, kad vis tiek geriau negu raudonos 

anglys.  

Kartais, atrodo, noriu pamiršti. Nebematyti, nebejausti, 

negirdėti. Išsiplėšti akis, užsisiūti lūpas, susirišti rankas. 

Uždaryti save realiame narve. Ištraukti protą. Ne taip, kaip 

dabar – tiesiog laikau save permatomam, lanksčiam lauke, 

kuris įleidžia ir išleidžia viską, kas turi įeiti ir išeiti – pagal žmonijos principus. 

Įsakau sau negalvoti apie viską, kas nesusijęs su dabarties reikalais ir realiais ateities tikslais. Bet štai jis. Stikli-
nėm, rūpesčių pilnom akim praslenka pro mane.  

Agnė Konciūtė, 3c kl.  

TIESOS... 

Pasistengti galime kiekvienas, tačiau ne visų pastan-

gos būna įvertintos. Save kritikuojame nuolatos, tačiau 

giriame dar dažniau. Per daug mąstome, trukdydami sau 

miegoti. Žinoma, yra išimčių, tačiau dar nesutikau tokio 

žmogaus. Tie tylūs ir trumpi pokalbiai patys reikšmin-

giausi. Daugiau mums nieko nereikia daryti, tik atiduoti 

savo norus pasauliui. Dažnai neturime ką duoti, nes bi-

jome sau leisti norėti. Todėl nieko ir neturime. Pagalvo-

ju, kas būtų, jei norėtume pasaulio ir visų jo vertybių. 

Bet tada prisimenu chaosą ir neapykantą vienas kitam. 

Tai mus žlugdo. Pykčio ir skausmo visi turime daugiau 

nei galėtume pagalvoti. Tačiau niekada nepatirsime to, 

ko negalėtume pakelti. Pati susikūriau šias problemas, 

bent aš visada taip manau. Galbūt laikas nustoti save 

kaltinti ir pažvelgti kitiems į akis. Galėtume nekęsti vie-

nas kito ir draskyti gyvenimą į skiauteles, tačiau laimės 

tai neatneš. O ar tu nori būti laimingas? Jei manai, kad 

tai keistas klausimas, vadinasi niekada nenorėjai užmig-

ti kartu su tamsa. Viskas aplinkui taip miela ir gražu, 

kad viskas netenka prasmės. Tamsa mūsų nenori, ir toli 

ji mūsų nenuves. Mokytis gyventi niekada nevėlu, ta-

čiau rasti mokytoją reikia laiko. Laikas - tai vienintelis 

dalykas, kurio mes gailime sau ir kitiems. Arogancija 

visada dominuos visuose gyvenimo aspektuose. Pyktis 

turės didelę įtaką. Gyventi nelengva, tačiau sunkesnio 

dalyko mes nepatirsime. 
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Deimantė Rutkauskaitė, 4e kl. 

RUDENS DOVANA 

Prasmės ieškot bandau? 

Bet čia juk viskas aišku - 

Aš prie širdies tau prigludau 

Gelsvu  lapu lyg paukštė. 

Jį rūstūs vėjai atnešė nakčia, 

Kad vėl pajusčiau tavo sielą. 

Tau skirtas jis kaip dovana, 

Tik tu jo nepaleiski niekad. 

Jame tiek maža šilumos, 

Bet jos, tikiu, užteks, 

Jei tavo pirštuos lig žiemos 

Šilta ugnelė degs. 

Meda Dargytė, 3a kl. 

HEROINAS 
Nuleidęs galvą, suklupęs ant kelių meldies savo dievui – 

bedvasiui karaliui. 

Išgalvotos šventyklos, pranašų maldos, išpūstos galvos, 

melo pagundos. 

 
Per iškeltas rankas tavo ošimas paskęs. 

Jūroje milijonų žmonių – išskirtinis tik tu. 

Tavo akys ir balsas tavo tylus, leidžia laukinius garsus. 

Sueinančius į vieną harmoniją – tavo euforiją 

 
Dykumos tavo plaučių papėdėj 

Išdygusios piktžolės viską išėdė 

Netikros šviesos ir tu jose 

Maudaisi savo šlovės purve 

 
Tavo vaizduotėj tavo dievai. 

Bedvasiai kūnai pakilę aukštai. 

Tavo rankos, velkančios naštą. 

Per kaulais grįstą asfaltą. 

Solveiga Varneckaitė, 3e kl. 

PRIE LAUŽO 
 

Gęsta laužo liepsna, 

Tik smilga kūrenas. 

Ir jau linksta galva 

Kaip ąžuolas senas. 

 

Užmigt nevalia –  

Mintys sukas šalia. 

Ir į galvą, nors netelpa,  

Braunas. 

 

Jau nutilo miškai, 

Temsta jau vakarai. 

Pasirodys tuoj miško  

Globėjas. 

 

Nepabudink tiktai – 

Tyliai miega laukai. 

Jiems lopšinę dainuos naktį 

Vėjas. 
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Išrinktas naujas Mokinių seimas. Lauksim jo darbų. 

O kol laukiam, kalbiname darbą baigusio Mokinių sei-

mo narius – prašome juos atsakyti į 3 klausimus: 

1.Kokią naudą Tau suteikė buvimas Mokyklos seimo 

nariu? 

2.Įvardink, tavo manymu, kelias svarbiausias idėjas, 

kurias iškėlėte ir įgyvendinote. 

3.Ką norėtum palinkėti naujam mokinių seimui? 

Štai ką jie papasakojo: 

Arnas Grigas:  

1. Suteikė pasitikėjimo savi-

mi, drąsos bendrauti su žmo-

nėmis, taip pat renginių vedi-

mo patirties. 

2.Daugiau poilsio zonų mo-

kykloje ir didesnis valgyklos 

meniu. Ir dar: man, kaip 

sportininkui, buvo svarbi 

švieslentės sporto salėje idė-

ja. 

3.Sėkmės, daug idėjų ir jų įgyvendinimo. 

Ilmena Povilaitytė 

1.Įgijau daug naujos patirties, kuri labai pravers mano 

tolesniame gyvenime. Dabar nebe taip sunku kalbėti 

prieš auditoriją, išmokau bendradarbiauti, dirbti grupėje 

ir kartu su žmonėmis priimti sprendimus. 

2.Praplėstas valgyklos asortimentas – dauguma skundėsi 

valgyklos maistu, todėl reikėjo daugiau pasiūlymų mo-

kiniams bei mokytojams, įdomu tai, jog pakoregavus 

mokyklos valgiaraštį padidėjo ir perkamumas 

3.Kadangi aš atstovausiu ir naująjį mokinių seimą, tai 

noriu mums palinkėti darbingos kadencijos, kad taptu-

mėm labai gera komanda, kuria džiaugtųsi ne tik moki-

niai, bet ir visa mokykla! 

Dominyka Pilipavičiūtė: 

1.Buvimas mokyklos seimo nare davė daug žinių apie 

mokyklos veiklą, organizuotumą. Turėjau galimybių 

sužinoti, ką reiškia atstovauti mokinių nuomonei, sup-

rasti, kaip priimami sprendimai dėl tam tikros veiklos.  

 

2. Viena iš svarbiausių idė-

jų - uniformų (aprangos 

kodo) įvedimas, pasiūly-

mas dėl laisvesnės apran-

gos penktadienį.  

3.Linkiu nesibaigiančių 

idėjų, daug ryžto bei ener-

gijos aktyviai dalyvaujant 

mokinių seimo veikloje! 

Greta Šilinskaitė 

1.Visų pirma, Seimas man 

suteikė naujus draugus, gra-

žias akimirkas. Manau, kad 

kadencijos metu pradėjau 

labiau savimi pasitikėti bei 

atskirtis geras ir blogas idė-

jas.  

3.Naujiesiems Seimo na-

riams linkiu nesibaigiančių 

idėjų, noro tobulėti ir kartu tobulinti mokyklą bei drau-

giškų santykių, juk daug smagiau laiką leisti su draugais. 

Parengė Justina ir Paulina, 3a 
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