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Mūsų laikraštis dar
neturi redakcijos žodžio tradicijos,
juk kreipiamės į Jus pirmą kartą.
Prasidėjo nauji mokslo metai - pradeda
darbą ir nauja laikraščio redakcija, kuri šį
numerį
skiria
naujiems
mūsų
gimnazistams, pirmokams. O kaip jiems
sekasi, sužinosite perskaitę šį numerį.
Jei skaitydami laikraštį norėsite prie mūsų
prisijungti, turėsite savo pasiūlymų,
kūrybinių bandymų, netylėkite – kreipkitės
į mokytojas Giedrę (301 kab.) ir Rasidą
(221 kab.).

Gimnazijos pirmokai
Šį gimnazijos laikraščio numerį
skiriame tiems, kurie dar susipažįsta,
atranda, supranta, ima gyventi naujoje
mokykloje, - pirmokams.

Nuotraukoje gimnazijos laikraščio žurnalistai: Livija Barauskaitė, 1c kl., Saimonas Sitnikas, 1c kl.,
Gabija Žaromskytė, 1c kl., Arnas Grauslys, 3e kl., Enrika Skrockytė, 2b kl., Karolis Čepas, 2b kl.
Nuotraukoje nėra Gretos Baliutavičiūtės, 1c kl.

Rudens skrydis
Suku aš ratus aplink pasaulį platųjį,
Niekur nenulėksiu, bala jo nematė.
Kol niekas neieško, kol nieks niekam nesako,
Nušoksiu nuo skardžio ir vėl į dangaus taką.
Nuskrisiu su paukščiais į žaliąją mylią,
Keliausiu po debesis, kuriuos aš taip myliu,
Bet ašaros taškės kaip per lietų tylųjį,
Verksiu aš graudžiai šį rudenį tykųjį.
Ula, 1c
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Interviu su pirmų klasių auklėtojomis

Rugsėjo 1-ąją „Romuvos“ gimnazijos duris pravėrė 132 pirmokai. Juos pasitiko ir ne vienerius
metus globos klasių auklėtojos, kurias ir pakalbinome. Gimnazijos laikraščio žurnalistai Gabija,
Saimonas, Livija ir Greta gerbiamų pirmokų auklėtojų paprašė atsakyti į kelis klausimus:
1. Su kokiu gamtos reiškiniu galėtumėte palyginti savo auklėjamąją klasę?
2. Kokiu žodžiu apibūdinote savo klasę po pirmojo susitikimo?
3. Ko palinkėtumėte savo auklėtiniams?
1a klasės auklėtoja Gitana Trinkaitė
1A klasę palyginčiau su dangaus kraštus
jungiančia vaivorykšte, kuri pasirodo, kai vienu
metu ir stipriai lyja, ir skaisčiai šviečia saulė. Tokį
reginį matant visada norisi tik šypsotis.
Per patį pirmą susitikimą, kuris vyko rugpjūčio 29
dieną, žiūrėdama į savo būsimus auklėtinius
mintyse ištariau žodį „mano“.
Savo auklėtiniams palinkėčiau visada ir visur būti
tikrais lyderiais ir nepamiršti paties svarbiausio
prigimtinio dalyko žmogaus gyvenime - širdies
gerumo ir dosnumo.

1b klasės auklėtoja Edita Klimaitė
1B klasę lyginu su gaivaus vėjo gūsiu ir
tikiuosi, kad ketvirtoje klasėje ji bus tikras
uraganas.
Po pirmo susitikimo su klase ištariau žodį:
„ramybė“.
Savo auklėtiniams linkiu būti matomiems visur
ir visada, aš pasistengsiu, kad taip ir įvyktų.
1c klasės auklėtoja Aina Būdvytytė
1C klasė žavi ir jaunatviška kaip pavasaris,
linksma ir kupina nuotykių kaip vasara, spalvinga
ir turtinga kaip ruduo, rimta ir rami kaip žiema.
Nerealūs!
Linkiu, kad siektų mokslo aukštumų, rastų savo
mėgstamą mokomąjį dalyką, turiningai ir linksmai
leistų laiką gimnazijoje, sukauptų daug patirčių ir
gerų įspūdžių ir kad viskas, ko trokšta jų širdis,
išsipildytų. Linkiu nebijoti būti savimi, nes jūsų
skirtybės daro jus nerealius ir nepakartojamus.

3 Interviu su pirmų klasių auklėtojomis
1d klasės auklėtoja Inga Laurinienėnė
1D klasė man panaši į saulės zuikučių žaismą
saulėtą dieną: visų mokinių žvilgsniai kupini
gerumo, pozityvios energijos ir šilumos.
SUPERINIAI geriečiai.
Linkiu sėkmės naujoje mokykloje, naujų siekių,
draugų bei įsimintinų veiklų ir akimirkų kartu.

1e klasės auklėtoja Ingrida Saunorienė
1E klasė tai lyg lėtai čiurlenantis upeliukas,
kol kas lėtai, gražiai, tyliai. Tikiu, kad
ateityje tas upeliukas patirs ir užtvankų, ir
seklumų, ir potvynių, ir užvirtusių medžių, ir
kaskadų. Padėsiu jai viską įveikti, kad tas
upeliukas ištekėtų į plačius vandenis.
FAINUOLIAI.
Kiekvienam linkiu atrasti save, suprasti save,
auginti save.

Interviu su pirmų klasių seniūnais
Pirmokų rugsėjo pradžioje klausėme:
1. Kaip sekasi gimnazijoje? Kokie pirmieji įspūdžiai?
2. Jei klasės būtų skirstomos į keturis metų laikus, kuris metų laikas būtų jūsų klasė ir kodėl?
3. Apibūdinkite 3-5 žodžiais savo auklėtoją.
4. Kita (palinkėjimai, pastebėjimai, svajonės, komentarai).

1A KLASĖ
Sekasi labai gerai.
Vasara, nes esam gražūs, pašėlę, linksmi,
spinduliuojantys šiluma.
Mūsų auklėtoja rūpestinga, kartais juokinga,
nuoširdi.
Mokytis, klausytis, domėtis ir gauti tik 10.
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Interviu su pirmų klasių seniūnais
1B KLASĖ
Smalsu, nedrąsu.
Pavasaris, nes mes dar pražysime kaip
pavasario žiedai.
Auklėtoja draugiška, nuostabi, atsakinga,
talentinga.
................

1C KLASĖ
Smagu, jauku, įspūdžiai labai geri, visi draugiški,
atmosfera puiki.
Vasara, nes visi labai šilti ir draugiški.
Auklėtoja Aina nuoširdi, supratinga, rūpestinga,
turinti gerą skonį (labai skanūs saldainiai).
Gerai mokytis, smagiai praleisti laiką, pasiekti
savo tikslus.
1D KLASĖ
Gimnazijoje sekasi gerai, geri mokytojai,
įspūdžiai pozityvūs.
Ruduo, visi esame šilti kaip šis ruduo, dar
nespėjome susidraugauti.
Auklėtoja maloni, draugiška, motiniška,
graži, jauna.
Stiprybės, pozityvumo. Norime įgyti ne tik
naujų žinių, bet ir gyvenimiškos patirties. To
linkime kiekvienam.

1E KLASĖ
Draugiškos, geros mokytojos. Puikiai įrengta
mokykla, nuostabūs bendraklasiai.
Ruduo, nes mes susipažinome rudenį.
Mūsų auklėtoja
geriausia iš visų.

yra

nuostabi,

rūpestinga,

Stropiai mokytis, laikytis mokinio taisyklių, su
niekuo nesipykti, gerai išlaikyti PUPP.
Klausimus parengė ir su klasių seniūnais bendravo žurnalistė Enrika, 2b
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Laikomės tradicijų

Gimnazijoje rugsėjo 23 d. aktų salėje vyko
iškilminga 1 klasės mokinių šventinė
inauguracija. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos
direktorius Vytautas Giedraitis, pavaduotoja
ugdymui Gintarė Kulbeckienė ir mokinių
seimo prezidentė, abiturientė Urtė Vaišytė.
Skambant gimnazijos dainai mokiniams įteikti
gimnazistų pasai ir gimnazijos ženkleliai.

Pirmokų inauguracija

ir krikštynos

Gimnazijos pirmokai ne tik inauguruoti, bet ir
išradingai pakrikštyti – šįkart ketvirtokų
pilotuojamu ,,Romuvos" oro linijų lėktuvu iš įvairių
progimnazijų atskraidinti į „Romuvos“ gimnaziją. Kelionė prasidėjo griežta patikra, o lėktuvui
pakilus padangėje (kokia romantika!) pirmokai iškilmingai prisiekė būti ištikimi gimnazijai, gerbti
mokytojus ir, žinoma, vyresniuosius draugus – abiturientus. Auklėtojos taip pat įsipareigojo rūpintis
savo auklėtiniais. Deja, neapsieita be
incidentų – netikėtai pasirodę teroristai
skrydį bandė pakreipti kita linkme, vėliau
keleiviai patyrė turbulenciją, bet patyrusių
pilotų ir visos įgulos su žaviosiomis
stiuardesėmis dėka lėktuvas pasiekė kelionės
tikslą. Sveikiname visus, sėkmingai
nusileidusius į „Romuvos" gimnaziją.
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