
V i V a t

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos laikraštis
2020 m.  gruodis | Nr. 10

Romuvensis! 

Šv. Kalėdos karantine

Šv. Kalėdų laukimas.
2d klasės mokinės Urtės Vaišytės piešinys.

Netrukus šv. Kalėdos, 
laukiamiausia metų šventė. 
Jau švečiame Advento laiko- 
tarpį: kiekvieną dieną lukšte- 
name dovanėles, šokoladą. 

Šv. Kalėdų laukimas, 
nors ir pilnas išbandymų bei 
mūsų gyvenimui neįprastas, 
vis tiek ypatingas: ore jaučia-
ma šventinė dvasia, preky-
bos centruose žmonės pluša 
ieškodami dovanų, ant stalų 
pūpsi pilni krepšai man-
darinų, o ant langų jau kaba 
snaigės ir mirkčioja lem-
putės.  Deja, dėl paskelbto 
karantino, šios šventės nega- 
lime atšvęsti kartu. Nėra gali- 
mybės visiems kartu dai- 
nuoti gimnazijos aktų salė-
je, žiūrėti šventinius koncer-
tus, rengti kalėdines parodas 
bei kepti imbierinius sausai- 
nius...

Tad, manome, verta prisi-
minti, ką mes, „Romuvos“ gim-
nazijos bendruomenė, nuvei- 
kėme per ankstesnius šv. Ka- 

lėdų laukimo laikotarpius. 
Kiekvienais metais gimna-

zijoje rengiamas jau tradici-
ja tapęs tinklinio kalėdinis 
turnyras, kuriame susiremia 
įvairių klasių komandos ir 
yra atkakliai kovojama dėl 
prizinių vietų. Na, o kuo ap-
dovanojami laimėtojai, galite 
sužinoti pasiryžę dalyvauti 
kitose varžytuvėse. 

Pasirodo, ne mes vieni 
per šv. Kalėdas mėgstame 
sportuoti. Būtent 1914 m. 
gruodžio 25-ąją I-ojo Pa-
saulinio karo metu buvo su-
darytos šv. Kalėdų paliaubos 
tarp britų ir vokiečių. Ka-
reiviai neutralioje teritorijo-
je kartu surengė draugiškas 
futbolo varžybas ir puikiai 
praleido šventes.
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Kitas tradicinis renginys 

yra mokykloje organizuoja-
mas kalėdinis vakaras „Ty- 
liai, tyliai“. Šis koncertas, 
vedamas muzikos mokytojos 
Aušros Kardašienės, nepabū-
go ir karantino, tad renginį 
nuspręsta organizuoti nuoto-
liniu būdu – gruodžio 18-osios  
vakarą. praleisti su muzika: 
paklausyti puikių kalėdinių 
kūrinių, kuriuos atlieka ge- 
riausi mūsų gimnazijos daino- 
rėliai. Koncerte skambėjo 
mišraus choro „Bene Notes“, 
vokalinio ansamblio „Fres-
co“ balsai, netrūko ir solistų 
bei duetų pasirodymų, taip 
pat pasirodė gitaros studija, 
sulaukta ir svečių. 

Tradiciškai salė skendi 
aplosdismetų jūroje, sakomi 
padėkos žodžiai ir pasikrau-
nama labai gerų emocijų.  
Taip pat muzikoms mylėto-
jams bei džiazo gerbėjams 
mūsų gimnazijos pasididži-
avimas – orkestras „Romu- 
va“ – kiekvienais metais ren- 
gia koncertus, kurių metu ga- 
lite išgirsti naujausius kūrin-
ius, smagias interpretaci-
jas, solo partijas bei smagius 
choreografinius judesius. 

Advento laikotarpiu gim-
nazijos bendruomenė labai 
mėgsta gaminti ir padėti ki-
tiems. Todėl jau daugiau nei 
penkerius metus vyksta akci-
ja „Laimės keksiukai“, kurios 

metu mokinių su meile kep-
ti keksiukai pardavinėjami 
mokyklos erdvėse, o surinkti 
pinigai keliauja paremti onko-
loginėmis ligomis serganči-
us vaikus. Šią dieną vaikai 
iki soties vaišinasi saldžiai- 
siais gaminiais ir kartu remia 
tuos, kuriems pagalbos ypač 
reikia. „Laimės keksiukai“–  
puiki kalėdinė dovana, suar-
tėjimas vieniems su kitais bei 
artėjančių švenčių sutikimas. 

Mokiniai taip pat akty- 
viai dalyvauja akcijoje „Kny- 
gų Kalėdos“: padeda gimna-
zijai dovanodami įvairiausių 
žanrų knygas, papildančias 
mūsų reikiamų žinių šaltinį 
naujomis knygomis – gim-
nazijos biblioteką!

Žinoma, kaip gi be links- 
mybių? Kalėdinį laikotarpį 
vainikuoja šventiniai karna-
valai. Pagal paskirtas temas 
kiekviena klasė parengia 
pasirodymus ir juos pade-
monstruoja visai gimnazijai. 
Pasiruošimas būna sunko-
kas, nes iš pradžių kyla daug 
ginčų, nesutarimų, kartais 
net ir pykčių, tačiau juo-
kas, atsiskledžiantis kūry-
biškumas, auklėtojų pagal-
ba bei daug repeticijų (arba 
improvizacijų) viską susta-
to į vėžias. Šią dieną smagu 
visiems – ir stebėtojams, ir 
dalyviams. Karnavalas – ne 
tik puikiai nuteikia žiemos 

atostogų pradžiai, bet ir su-
vienija klasę: išmokstama 
bedradarbiauti, praplatėja 
vaizduotė, atsiskleidžia slap-
ti talentai. Šis renginys itin 
mėgstamas ne tik mokinių, 
bet ir mokytojų, adminis-
tracijos.

Šias Kalėdas siūlome su-
tikti ramiai: su šeima susėdus 
prie šventinio stalo, paragauti 
visų 12 patiekalų, prisiminti, 
kas gero įvyko per šiuos me-
tus, apsikeisti dovanomis ir 
suteikti vienas kitam džiaugs- 
mo. 

Galbūt vietoj tinklinio  
varžybų, namie sužaisti kon- 
kurencingą stalo žaidimą. 
Žinoma, jei yra galimybė pa- 
konkuruoti su šeimos nariais  
prie stalo teniso ar biliardo 
stalo. Pabūti koncerte gali- 
mybė yra, todėl dar kartą 
maloniai kviečiame įsi-
jungti gimnazijos kalėdinį 
koncertą „Tyliai, tyliai“ 
nuotoliniu būdu. Vietoje kar-
navalo siūlome pažaisti šara-
das, kurių metu prisijuoksite 
tiek, kad skaudės pilvus. 

Juk svarbiausia – būti su 
artimiausiais žmonėmis ir 
skleisti geras emocijas. 

Linkime visiems jaukių ir 
linksmų švenčių. Būkime ir 
likime sveiki! 

Parengė Augustė Každai-
lytė, 2b klasės mokinė
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Paklausus pačių mokinių, 
jie dalijasi įvairiais atsaky-
mais:  „Su mokyklos erdvėmis 
bei mokytojais susipažinome, 
o gimnazijos dvasią labiau 
padėtų pajusti bendri rengi- 
niai,“ – teigia Goda. Net 80 proc. 
mokinių jaučiasi visiškai susi-
pažinę su gimnazija, o trečda-
lis pirmokų netgi yra įsitraukę į 
įvairias mokyklos veiklas. 

Daugiausiai naujokų sulaukė 
menų sritys (dailė, muzika, šo- 
kiai, teatras), neatsilieka ir sport-
inės veiklos (krepšinio, tinklin-
io būreliai). Taip pat naujokai 
aktyviai dalyvauja viktorinose, 
demonstruoja savo žinias olim- 
piadose, išbando save Eras-
mus+, DofE programose. 

Paklausus pirmokų apie 
krūvį, jie sako, jog kolkas 
sunkiausia sekasi tikslieji moks- 
lai: matematika, chemija, fizika. 
Kai kuriems sunkumų supras-
ti mokinamus dalykus nekyla 
išvis: „Su mokytojais nėra sun-
ku susitarti, visi dalykai sekasi 
gerai,“ – savo nuomone dalija-
si Saulius. Geri atsiliepimai – ir 
apie mokytojus: „Su mokyto-
jais sutarti nėra sunku, visi labai 
draugiški, supratingi ir išklau- 
santys,“ – sako Goda.

Žinoma, paskelbtas karan-
tinas ir priverstinis nuotolinis 
mokymas tikrai apkartino pui- 
kiai prasidėjusius mokslo metus. 
Dalis mokinių teigia, kad kartais 
sunkumų mokytis už kompiute-
rio ekrano tikrai kyla. „Dažnai 
nėra motyvacijos mokytis, labai 
dažnai skauda ir yra pavargusios 
akys,“ – teigia Goda.  

Lengviau susitelkti į moko-
mus naujus dalykus labai padeda 
mokytojai. Pirmokų nuomone, 
grįžimas į mokyklą daug labiau 
viską palengvintų: „Manau, kad 
grįžimas į mokyklą užtvirtins tą 
susipažinimą su gimnazija bei 
jos bendruomene,“ – įsitikinusi 
Goda. „Nuototoliniame moky- 
tis yra sunku, todėl noriu kuo 
greičiau grįžti į mokyklą, nes 
grįžusi bent turėčiau motyvaci-
jos mokytis,“ – mano Goda. 

Nepaisant visų mus užgriu- 
vūsių sunkumų, gimnazijos 
„mažiausieji“ jaučiasi gerai ir 
yra patenkinti: „Mokykloje man 
sekasi gerai, yra sunkumų, bet 
viskas išsisprendžia labai grei- 
tai. Mokausi klasėje, kur yra  
labai daug linksmų ir pozi-
tyvių žmonių, todėl esu labai 
laiminga,“ – įspūdžiais dalijasi  
Gabija. 

Paklausus apie turi- 
mus lūkesčius, pimokai teigia: 
„Tikėjausi, kad bus daug veiklų 
ir mano lūkesčiai pasitvirtino. 
Iki karantino pavyko užsirašyti 
į krepšinio būrelį, bet nespėjau 
sudalyvauti. Pavyko sudalyvau- 
ti Erasmus+ atrankoje,“ – 
įspūdžiais dalijasi Saulius. „Bu-
vau nusiteikusi mokytis ir tai 
darau. Tikėjausi gerų mokytojų 
ir mokinių tarpusavio santykių -  
tokie ir yra,“ – bendradarbia-
vimą tarp mokinių ir mokytojų 
giria Goda. 

Labai džiaugiamės tokiomis 
pozityviomis mūsų pirmokų 
mintimis. Tikimės, kad ir toliau 
Jus lydės sėkmė, noras pažinti ir 
atrasti, nepritūks drąsos išban-
dyti naujų dalykų. 

Mūsų pirmokai, kurie šiais 
metais pirmą kartą peržengė 
gimnazijos slenkstį, ateinančius 
4 metus čia kurs savo gyvenimo 
istoriją, sieks mokslo aukštumų, 
susiras daug draugų, pažins save 
bei atskleis savo galimybes. 

Linkime sėkmės mūsų pir- 
mokams!

Parengė Augustė Každai-
lytė, 2b klasės mokinė

Pirmokai, peržengę gimnazijos slenkstį
Rugsėjo 1–ąją mūsų mylimą gimnaziją papildė net 5 klasės naujų mokinių. Mūsų 

pirmokai, peržengę mokyklos slenkstį, tapo neatskiriama bendruomenės dalis. Nors 
šiltai sutikti gimnazijoje jie dar tik bando atrasti save, susipažinti su naujomis erd-
vėmis bei mokytojais, naujais bendraklasiais ir veiklomis, tikime, kad jiems sekasi 
puikiai. 
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mo šimtmetį, ir Signato, sukurtas pagal Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Visą šauniąją mūsų „Romuvos“ gim-
nazijos bendruomenę artėjančių švenčių 
proga sveikina mokinių seimas ir siunčia 
didžiausius linkėjimus.

Mylime, branginame Jus visus ir norime 
Jums palinkėti puikių 2021-ųjų. 

Tikime, kad kitąmet mes visi susitik-
sime jau gimnazijoje!!!

Mokinių seimo sveikinimas

Mokinių seimo maketas.  


