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 2d klasė visai bendruomenei prisegė Lietuvos Neprik-
lausomybės atkūrimo dienai paminėti sukurtus simbolius – 
trispalves vėliavėles. 

 1 klasių mokiniai gimnazijos kiemo prieigose sodino 
simbolinius laisvės daigus. Patriotiškumo jausmas turi būti 
ugdomas nuo mažens!  

 2 klasių gimnazistai iš širdies traukė patriotines dainas, 
šoko liaudies šokius. 

 2f klasės mokiniai organizavo viktoriną – už teisingą 
atsakymą apie Lietuvą dalino gardžiai kvepiančius sausainius. 

 3-4 klasių gimnazistai dalyvavo integruotoje muzi-
kos,  istorijos ir lietuvių kalbos pamokoje „Laisvei 25“. 

 1 klasių  gimnazistai skaitykloje parengė parodą 
„Mano šeimos relikvija”. Bibliotekos vedėja pristatė informa-
cinį stendą „Ilgas tautos ėjimas į laisvę“. 
3 klasių gimnazistai parengė fotokoliažą  „Laisvei 25‘‘ . 

Išvarėme žiemą (kaip kas mokėjo, taip tas ir varė, o kai 
kurie norėjo ją dar palaikyti – juk tokia švelni buvo). 
Prasmingai atšventėme Šv. Valentino dieną (šįmet nesu-
reikšminom dirbtinių širdučių – matyt, meilė jau tikrai 
širdyse liepsnoja, kad dekoracijų reikia vis mažiau). 
Vieną naktį praleidome mokykloje. 

Šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario 
16-ąją. 
Džiaugėmės kad ir trumpomis žiemos atostogomis. 

Ne ką mažiau džiaugėmės abiturientų Šimtadieniu. 

Abiturientai galutinai apsisprendė dėl egzaminų: kurių 
dalykų ir kokius _ valstybinius ar mokyklinius – egzami-
nus laikys (didžioji dalis tai žinojo seniai – liko tik užrašy-
ti, o kai kuriems tai buvo gana sudėtingas apsisprendi-
mas). 
Kaip ir visa šalis, aptarinėjom šauktinių kariuomenės 
atkūrimo klausimą. 
Ramiai ir paprastai, kaip kiekvienam atrodė tinkama, 

paminėjome Kovo 8—ąją. 

,,Švęskime Lietuvą‘‘ 
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Ar žinojai, kad šis, iš pažiūros pap-
rastas bei linksmas mūsų gimnazi-
jos mokinys jau tris kartus buvo 
išrinktas Lietuvos čempionu ir taip 

pat atstovauja Lietuvos jaunių futbolo rinktinei? Beje, anot mokytojų, jis 
paprastas, kultūringas, supratingas, disciplinuotas ir mokytis, nors turi mažai 
laiko, tikrai stengiasi. 
Kiek metų žaidi futbolą? Ar esi išbandęs save kitoje sporto šakoje?  
Futbolu užsiimu jau dešimtį metų ir neketinu sustoti. Labai seniai, dar darže-
lio laikais, nuėjau į vieną karate treniruotę, tačiau šis sportas nepatiko.  
Kokius savo pasiekimus vertini labiausiai?  
Turbūt labiausiai vertinu Lietuvos čempiono titulus ir atstovavimą Lietuvos 
jaunių rinktinei.  
Turi kitų hobių/užsiėmimų? Jei taip, tai kokių?  
Mano hobis – muzika. Tiesiog negaliu gyventi be jos. Laisvalaikiu mėgstu 
dainuoti draugų kompanijoje, o kartais net ir per pamokas užtraukiu kokią 

dainą su suolo draugu.  
Ar daug merginų dėmesio sulauki dėl savo sportinių pasiekimų?  Na, kaip 
čia pasakius... Nei daug, nei mažai.  
Ar buvo traumų žaidžiant futbolą? Buvo, ir labai daug: lūžo nosis, lūžo 
rankos pirštai, daugybė raumens patempimų, įvairiausi uždegimai, skilę ko-
jos kaulai. Kitų net nebepamenu.  
Daug laiko praleidi varžybose, treniruotėse. Ar nesunku rasti laiko moky-
tis?   
Darbo dienomis, kai tik treniruojamės, dar sugebu rasti laiko, tačiau savait-
galiais – ne: kiekvieną savaitgalį vyksta varžybos, o po jų norisi pailsėti, tad 
laiko lieka minimaliai.  
Kokia tavo mėgstamiausia pamoka? Mėgstamiausia pamoka turbūt rusų 
kalba. Elena Nachataya – šauni mokytoja, gerai išmoko rusų kalbos, o ir 

pamokos būna nenuobodžios.   
O kas labiausiai nesiseka? Labiausiai nesiseka tikriausiai lietuvių kalba. Nežinau kodėl, tikriausiai taip lemta.  
Ką ketini veikti ateityje, ar siesi ją su sportu? Jeigu sveikata leis ir nepatirsiu rimtų traumų, tai ateitį siesiu su 
sportu. Kitu atveju – rinksiuosi logistiką.  
Sėkmės Tau. Ir saugok kaulus. 

Kalbėjosi Milda Zurbaitė, 2f kl. 

Futbolo talentas 

Bendravimas yra viena iš būtiniau-
sių ir maloniausių dalykų. Tobulėja 
pasaulis, tad tobulėja ir bendravimo 
formos. Kasmet didėja nemokamų 
trumpųjų žinučių kiekiai, pinga 

skambučių minutės, o jaunimas, kuriam ir to negana, naudoja internetą ir jo teikiamas galimybes! Šiuo metu yra su-
kurta daug įvairių socialinių platformų, tokių kaip twetter, facebook, skype, be kurių jau nebegalėtume įsivaizduoti 
gyvenimo. 

Vieną tokių platformų naudoja ir mūsų mokyklos projekto Digital Explorers nariai. Tiesa, projektas vykdomas 
kartu su moksleiviais iš Portugalijos, tad bendraujama anglų bei gestų kalbomis. Pasinaudojome ir puikiai žinomos 
programos skype siūloma vaizdo skambučių galimybe, siekdami tiesiogiai paplepėti ir pasimatyti su projekto nariais 
portugalais. 

Nors pirmą kartą bendrauti buvo nedrąsu, tačiau draugai iš Portugalijos buvo labai draugiški ir viskas virto gra-
žiu bei nuotaikingu pokalbiu. Nors nuolatos laukiame ateinančių šiltųjų vasaros dienų, negalėjome nepasidžiaugti ir 
neparodyti jiems, kad turėjome sniego! Taip pat pokalbio metu dainavome vieni kitiems savo krašto dainas, dalino-
mės nuotaikomis bei linkėjimais. 

Labai smagu, kad šiuolaikinės technologijos suteikia tokias galimybės bendrauti ir su tautiečiais, ir su naujais 
pažįstamais iš užsienio. Projekte dalyvaujantys portugalai jau tapo mūsų draugais, tad tikimės, kad nuotaikingų po-
kalbių bus dar daugiau!   

Greta Šilinskaitė, 3a kl. 
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       Seniai seniai, vasario 3 dieną, vyko ROMUVA-
DIENIS – „Romuvos“ gimnazistai viešėjo 
„Romuvos“ progimnazijoje – apie tai rašyta abiejų 
mokyklų tinklalapiuose, todėl čia – tik gimnazijos 
žurnalisčių įspūdžiai. O „Romuvos” gimnazijos žur-
nalistės, dešimtos (gimnazijos antros) klasės 
mergaitės, kaip ir kitų būrelių ar klubų atstovai, ben-
dravo su vienos aštuntos klasės mokiniais, paskojo 
jaunesniesiems draugams apie tai, kaip mokosi ir 
leidžia laisvalaikį. Aštuntokus gal kiek nustebino, kad 
gimnazistai džiaugiasi, jeigu mokytojas yra griežtas, 
reiklus, kitaip tariant, „spaudžia”, mat sąmoningi 

gimnazijos mokiniai nori sužinoti, išmanyti, įgusti, o ne šiaip pra-
leisti pamokų laiką. Buvusi progimnazijos auklėtinė Gintarė pri-
pažino, kad gimnazijoje ją labiausiai pradžiugino tyla per pertrau-
kas (juk visi jau dideli, beveik subrendę ar bent mąstantys). 
Aštuntokus domino ekskursijos: dešimtokės džiaugėsi, kad joms 
pavyksta išvykti ir į pažintines, ir į pramogines keliones, tiesa, 
nepasakė, kad kelionės vis dėlto kainuoja – bet kas gi to nežino. 
Dar progimnazijos mokinius domino, ar yra renginių – atsakymu 
visi džiaugėsi: renginių gimnazijoje tikrai daug – tik turėk laiko. 
Beje, susitikimo metu dešimtokės jau svajojo ir apie smagiausią 
metų renginį – naktį gimnazijoje.  

         Aštuntokams merginos irgi uždavė klausimų – labai pap-
rastų, bet kartu ir svarbių: ar jiems patinka mokytis? Ką norėtų 
pakeisti savo mokykloje? Ar jiems įdomu ruošti namų darbus? Ar 

jie mano, kad namų darbai yra naudingi? (Į pastarąjį klausimą 
aštuntokai atsakinėjo labai išmintingai: jeigu mokinys nori išmokti, 
geriau suprasti, įtvirtinti tai, ką aiškinosi klasėje, tai namų darbai 
reikalingi. Taip mąstantys vaikai tikrai labai džiugina). 

 

        TRYS SVARBIAUSI ŽODŽIAI (linksmai) 

         Lankydamiesi „Romuvos” progimnazijoje 
paprašėme aštuntokų  parašyti tris pirmus į galvą 
šovusius žodžius. (Tai geras būdas sužinoti, apie ką 
žmonės konkrečią minutę galvoja.) Atsakymų 
sulaukėme įvairių, bet 3 populiariausi žodžiai – 
namai, maistas ir miegas. Taigi išvada tokia: 
progimnazijos mokiniai jaučiasi labai pavargę 
(neišsimiegoję), išalkę ir ilgisi namų. Nieko čia 
keista – juk buvo penkta pamoka. Taip pat nemaža 
dalis mokinių susirūpinę namų darbais ir atsiskai-
tymais. Akivaizdu, kad jie tikri mokiniai – 
pirmiausiai galvoja apie tiesioginį savo darbą. Be-
lieka visiems aštuntokams palinkėti gerai išsimie-
goti, gardžiai pavalgyti, visados būti laukiamiems 
jaukiuose namuose ir, žinoma, ištvermės kopiant į 
pažinimo šalies kalvas! 
Parengė Milda Zurbaitė, Augustė Rumbutytė, 2f kl. 

Kovo 2 dieną buvome spektaklyje 
„Vietų nėra“ (ne ne – ne su klase: 
tiesiog nuėjome dviese su drauge; 
siūlome ir Jums kuo dažniau tai 

daryti), kuris vyko Šiaulių kultūros centre. Atrodė neįtikėti-
na, kaip vienas aktorius (vaidino Eimutis Kvoščiauskas, 
režisierius Arvydas Lebeliūnas) gali įkūnyti net 33 skirtingus 
persožanus. Spektaklyje  vaizduojama viena prieš pat 
Kalėdas klientų atsiginti negalinčio restorano Niujorke darbo 
diena. Pareigingas darbuotojas Semas verčiasi per galvą 
norėdamas įtikti patiems įnoringiausiams klientams – 
Amerikos įžymybėms. Personažas nuolat nervingai lakstė 
tarp daugybės telefonų ir atsakinėjo į skambučius, pats im-
ituodamas skambinančius žmones. Sužavėjo sugebėjimas 
šmaikščiai pajuokti žmonių charakterio bruožus ir ydas. Pra-
džioje atrodė keista, kad vaidina tik vienas aktorius, bet 
vėliau žiūrovai taip įsijautė, kad pradėjo įsivaizduoti ir 
atpažinti skambinančiuosius. Nustebino ir spektaklio 
pabaigoje atskleistas aktoriaus talentas puikiai dainuoti. 

Augustė Rumbutytė, 2f kl. 

Progimnazijos mokinukai – labai smalsūs. 
(Nuotrauka iš progimnazijos archyvo) 

Technologijų pamoka su 
progimnazijos aštuntokais. 

(Nuotrauka iš gimnazijos 
archyvo.) 
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 Sausio 14 dieną Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto 
anglų kalbos olimpiadoje 11 klasėms mūsų 
gimnazijos trečiokė Karolina Mačiutė laimėjo II 
vietą. 

 Sausio 15 dieną Šiaulių „Saulėtekio“ 
gimnazijoje vyko Šiaulių miesto anglų kalbos 

konkursas 1-2 klasių mokiniams, kuriame 2a klasės mokinys Kristijonas Žalys užėmė I vietą. 

 Antroko Airido Labino eilėraščiai ir 4c kl. mokinės Ievos Ivanovos vertimai pripažinti geriausiais mieste ir išsiųsti į 
Jaunųjų filologų konkurso šalies etapą. 

 Sausio pabaigoje Šiaulių miesto meninio skaitymo konkurse II vietą laimėjo gimnazijos trečiokė 
Ilmena Povilaitytė.  

 Sausio 16 d.  Simono Daukanto gimnazijoje vyko 53-iosios Lietuvos mokinių chemijos olimpi-
ados miesto ture mūsų gimnazijos 2a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis 
užėmė I vietą.  

 Sausio 26 d. „Romuvos“ gimnazijoje vyko 48 - osios Lietuvos 
mokinių biologijos olimpiados miesto turas. Jokūbas Pelanskis (2a kl.) 
laimėjo I vietą, Ignė Jurkutė (4a kl.) II vietą, o Kristijonas Žalys – III 
vietą. 

 Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 2a  kl. mokinys Jokūbas Pelanskis 
Lietuvos mokinių fizikos čempionate laimėjo pirmąją vietą. 

 Vasario 6 d. Šiaulių universiteto Bibliotekos Vaizdo konferencijų 
salėje matematiniame renginyje „PROTŲ MŪŠIS“ „Romuvos“ gimnazijos komanda 
užėmė garbingą antrąją vietą. 

 3e kl. mokinė Mingailė Striaukaitė Didždvario gimnazijos organizuotame Šiaulių miesto konkurse ,,Taisyklinga kalba – 
vertybė” laimėjo I vietą. 

 Sausio 27 d. vykusioje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (miesto ture) puikiai 
sekėsi net dviem mūsų gimnazistėms: 3e kl. mokinei Godai  Miltinytei skirta I vieta, o 
1a kl. mokinei Ievai Auškalnytei – II vieta. 

 Vasario 7 dieną Vilniuje vyko VI respublikinis rusų kalbos meninio  skaitymo 
konkursas, kuriame dalyvavo  58 skaitovai iš visos Lietuvos. Sveikiname 3e klasės 
mokinę  Godą Miltinytę,  kuri nominacijoje „Krylovas. Poezija“ laimėjo III vietą! 

 Vasario 11 d. vyko 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados miesto turas. Svei-
kiname 3a klasės mokinę Juliją Novikovą,  laimėjusią I vietą. 

 Vasario 6 d. įvyko 63-osios Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiados miesto turas: 3b klasės mokinys Augustas Maciukas 
ir 2a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis laimėjo I-ąsias vietas, o 
4a klasės mokinys Arnas Diktanas  užėmė II-ąją vietą (prieš tai  
Arnas laimėjo visas 3 olimpiadas iš eilės). 

 Kauno technologijos universitete Cheminės technologijos fakultete kiekvienais metais or-
ganizuojamas akademiko Jono Janickio chemijos konkursas. Eksperimentinėje konkurso dalyje 
dalyvauja ne daugiau kaip 100 moksleivių. Mūsų gimnazijos 2a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis 
šiame konkurse laimėjo III vietą. 

 Vasario 13 d. mieste vykusioje Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 
Jokūbas Pelanskis (2a kl.) užėmė II vieta, Linas Sasnauskas (3a kl.) - II vieta , Arnas Diktanas (4a) - II vieta ir  Linas 
Zacharovas (3e) - III vieta. 

 Vasario 24 d. vyko 10 – 12 klasių mokinių jaunųjų istorikų olimpiados „Lietuva  1987 – 1990 metais: politinės, socialinės 
– ekonominės ir kultūrinės transformacijos“ miesto turas. 
4a klasės mokinė Armantė Samulionytė laimėjo III vietą. 

 Vasario 25 dieną St. Šalkauskio gimnazijos organizuotoje mažojoje lietuvių kalbos olimpiadoje (mažojoje, nes dalyvauja 
tik šešetus-septynetus pusmetyje turintys mokiniai) „Romuvos“ gimnazijos 
komanda – pirmokai Gabija Norkevičiūtė ir Lukas Milčinauskas bei antrokai 
Greta Markūnaitė ir  Matas Norvilas – užėmė III vietą. 

 Vasario 25 d. gimnazijos šokių kolektyvas „Eurika“ (vadovė Arnolda 
Kapačinskienė) respublikiniame šokių festivalyje - konkurse 
„Griausmas 2015“ ir kovo 7d. respublikiniame šokių konkurse „ŠOK 
2015“ tapo diplomantais, taip pat pelnė „Geriausio sceninio įvaizdžio“ 
nominaciją.  

 Kovo 4 dieną paskelbta, kad tarp Šiaulių apskrities Raštingumo konkur-
so nugalėtojų yra ir romuviečių: pirmų klasių grupėje III vietą pelnė Ieva 
Auškalnytė, antrų klasių grupėje tap pat III vietą užėmė Paulina 
Janulytė, o iš ketvir tokų absoliučiai raštingiausiu apskr ityje (I vieta) 
pripažintas Arnas Diktanas. (nukelta į 5 psl.) 
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Esi muzikantė, dainų kūrėja, poetė, meni-

ninkė. Kuri iš šių veiklų Tau svarbiausia?  

Negaliu išskirti svarbiausios veiklos iš tavo 

išvardintų. Kiekviena yra savaip svarbi ir 

įdomi. Nesu linkusi save vadinti muzikante, menininke, dainų kūrėja ar poete. Tai tam tikri rėmai, į kuriuos įpaišo-

mas žmogus. Dažnai tas žmogus vienoje ar kitoje srityje siekia profesionalumo ar yra profesionalas. Aš esu tik mėgė-

ja,  menas mane žavi visapusiškai.  

Pastebėjau, kad nuotraukose dažnai atrodai susimąsčiusi, gal net kiek liūd-

na. Kodėl pozuoji būtent taip? Nuotraukos yra nuotraukos. Priklauso, kokiu 

kampu į jas žiūrėsi. Man patinka žiūrėti į aplinką su ironija.  

Esi aktyvus bei užimtas žmogus, tad būtų įdomu sužinoti, koks Tavo požiūris į 

tinginius?   

Tai paties žmogaus pasirinkimas, kaip leisti savo laiką ir ką veikti. Aš negaliu 

jų teisti, neturiu tam teisės. Ne paslaptis, kad kiekvienas esame vienaip ar kitaip 

tinginiai. Tik tos tinginystės būna skirtingos. Kita vertus, tingėjimas neišeina į 

gera. Vėliau gali gailėtis, kad kažkada tingėjai. 

O būtent kas skatina tavo įvairiapusę veiklą?  

Niekas neskatina mano įvairiapusės veik-

los. Tiesiog man įdomu patirti ir sužinoti 

kažką nauja. Skirtingos veiklos leidžia išvysti pasaulį iš vis kitokių kampų, kas 

yra be galo nuostabu. Be abejo, kuo įvairesnėse veiklose save realizuoji, tuo spal-

vingesnė ir įdomesnė asmenybė esi.  

Pakalbėkime apie ateitį: kokie Tavo planai?  

Neturiu grandiozinių ateities planų. Be abejo, norėčiau ateitį sieti su menais, įdėti 

indėlį į Lietuvos kultūrą, nes jos mums be galo stinga. Televizijoje dažnai mato-

me kičą – nevykusias kopijas, kurios bukina mus. Dažnam mūsų sunku atsirinkti, 

kas naudinga ir kas ne.  Ką gi, linkiu, kad pavyktų įgyvendinti šiuos tikslus. 

Sėkmės Tau! 

Kalbėjosi Milda Zurbaitė, 2f kl. 

Kovo 4 dieną „Romuvos“ gimnazijos 
aktų salėje įvyko nominacijų popietė, kuri 
sukėlė labai didelį mokinių susidomėjimą. 
Kodėl? Greičiausiai todėl, kad per tokį smagų 
žaidimą geriau pažįstam vieni kitus, atsiranda 
galimybė pasirodyti tiems, kurie pasirodyti 
nori, bet neturi kur. O ir šiaip – linksma: pava-
saris, kažkur šurmuliuoja Kaziuko mugės, tai 
ir mokykloje norisi šiek tiek nelabai rimtai 
pašurmuliuoti. Balsuojančių netrūko per visas 
ilgąsias pertraukas, o ir nominantų skaičius 
šiais metais buvo rekordinis.   

Nominacijos ir jų laimėtojai: 
Metų stilius – Indrė Povilaitytė 
Metų šypsena – Evelina Jarockytė 
Metų tauškalius – Kamilė Barauskaitė 
Metų sportininkas – Robertas Ulvydas 
Metų tinginys – Marius Slovikas 
Metų pareigingiausias mokinys – Mantvydas 
Glazauskas 
Metų menininkas – Gerda Pustelnikaitė 
Metų „Liepsnelė“ – Ilmena Povilaitytė 
Metų pora – Gabrielė Račkauskaitė ir Marius 
Slovikas  

Parengė Kamilė Barauskaitė, 2f kl  

(Atkelta iš 4 psl.) 

 Kovo 3 dieną Šiaulių mieste vyko 9-12 klasių mokinių geografijos 
olimpiada „25 Lietuvos socialinių ir ekonominių permainų metai“. 
4a klasės mokinys Arnas Diktanas laimėjo I-ąją vietą (Arnas pak-

viestas dalyvauti atrankoje į XII-ąją Pasaulinę geografijos olimpi-
adą!).   

 Kovo 6 d. Šiaulių universiteto Humanitariniame fakultete vyko 
respublikinė moksleivių  konferencija „Laisvės kelias istorijos 
tėkmėje“. Čia pranešimus skaitė mūsų gimnazistai: Bernardas Jau-
ga  (pranešimo tema –  „Napoleonas Bonopartas šiuolaikinės 
visuomenės akyse“, apdovanotas paskatinamuoju  prizu),  Gintarė 
Pakulytė (pranešimas „Miško sesuo. Politinės kalinės Onutės Gut-
kauskienės šeimos istorija”, laimėjo  III  vietą) ir  Ieva  Ivanova 
(pranešimas „Lietuvos dvarų  likimas”, I vieta).   

 Kovo 7 dieną respublikiniame anglų kalbos konkurse I vietą užėmė 
antrokas Kristijonas Žalys. 

(Nuotraukos iš gimnazijos 

archyvo) 

Kristijonas Žalys su anglų kalbos moky-

toja Diana Nemekiene. 
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Sausio pabaigoje gimnazijos vaikinų komanda 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio tarpmokyklinėse  
krepšinio varžybose iškovojo I vietą, zoninėse varžybose 
– III vietą. 

Sausio 28 d. vyko mūsų gimnazijos II klasių 
tarpklasinės krepšinio varžybos. Dalyvavo 4 komandos. 
Po atkaklios kovos nugalėjo 2e klasės komanda.  
Sausio 30 dieną sporto salėje vyko tradicinės  
krepšinio varžybos „Buvusieji ir esami“. Visą laiką aikš-
telėje vyko labai atkakli kova. Varžybos baigėsi lygiu 
rezultatu 70 -70.  
Vasario 19 dieną vyko krepšinio turnyro, skirto 
trenerio Antano Sireikos taurei laimėti, atidarymas.  

Kovo 4 dieną gimnazijos sporto salėje vyko 
mėgėjų vaikinų tinklinio varžybos. Susitiko „Romuvos“ 
ir ŠU gimnazijos vaikinų komandos. Rezultatu 3/0 lai-
mėjo „Romuvos“ gimnazijos vaikinų komanda. 

Puikiai žino-
ma, jog ne 
kas kitas, o 
būtent praeitis 
padeda kurti 

ateitį ir gyventi joje. Todėl kiekvienas, o ypač jaunas 
žmogus turi domėtis ne tik pasaulio ar šalies, o ir savo 
artimųjų – šeimos narių, senelių, prosenelių, kitų giminių 
– istorija. Kiekvieno iš mūsų pareiga yra žinoti savo 
gimtąsias šaknis, nes jei ne jos, mes nebūtume tokie, 
kokie esame dabar. 

Pareiga domėtis savo šaknimis – viena iš daugybės 
priežasčių, lėmusių, kad 2f klasėje vyko netradicinė is-
torijos pamoka, į kurią buvo pakviesta šios klasės mo-
kinio Žilvino Mačiulskio močiutė Ina Mačiulskytė kartu 
su drauge Marija Rimkiene. Kodėl būtent jos buvo pak-
viestos į pamoką? Ogi todėl, kad šioms viešnioms teko 
patirti neįprastų įvykių, apie kuriuos esame skaitę tik 
istorijos vadovėliuose ar girdėję televizijos laidose. Ina 
Mačiulskytė II-osios sovietizacijos metais buvo tremtinė, 
o Marija Rimkienė – politinė kalinė. 

Pamokos metu šios dvi moterys mokiniams pasakojo 
apie dienas, praleistas tremtyje, ten patirtus, išgyventus 
įvykius ir, žinoma, apie didžiulį norą sugrįžti atgal į 
Tėvynę. Visi mokiniai įdėmiai klausėsi ir įsitikino, kad 
istoriniai pasakojimai vienaip skamba stebint reportažus, 
skaitant straipsnius, knygas ir visiškai kitaip – klausantis 
žmonių, įvykius patyrusių savo kailiu. 

    Parengė Milda Zurbaitė, 2f kl. 

Sausio 30 dienos pavakarę visų laidų buvę mo-
kiniai turėjo galimybę susiburti dar kartą ir prisiminti 
tuos laikus, kai net ir naktimis sapnuodavosi namų dar-
bų krūvos. Renginio metu puikios nuotaikos netrūko – 
direktoriaus žodis priminė gražias dienas, o protų 
mūšis parodė, kaip buvę mokinukai prisimena mūsų 
brangiosios gimnazijos kabinetų numerėlius ir gerbi-
amųjų mokytojų šypsenas, balsus, skambius žodelius 
ar frazes. Kad buvo smagu, galime net neabejoti! 

 
Samanta Guseva, 3b kl. 
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* Vasario 6 dieną Šiaulių apskr ities P.Višinskio viešosios bibli-
otekos „Aido“ filiale 1a klasės mokiniai susitiko su šiauliečiu tau-
todailininku Sauliu Tamuliu. 
* Vasario 7 dieną per  50 gimnazistų lankėsi studijų mugėje 
„Studijos`15“ LITEXPO parodų rūmuose. Pokalbiai su aukštųjų 
mokyklų dėstytojais, betarpiškas bendravimas su studentais, 
dalyvavimas paskaitose suteikė naudingos informacijos ieškant 
atsakymo į klausimą: kokią studijų kryptį pasirinkti baigus 
gimnaziją? 
* Vasario 10 dieną gimnazijoje vyko susitikimas su Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apy-
gardos 6-osios rinktinės štabo S5 skyriaus viršininku kapitonu 
Alfoncu Bičkumi. Mokiniai susipažino su taisyklėmis, kaip elgtis 
įvairių stichinių nelaimių ir karo metu, diskutavo apie mokinių 
pilietiškumą. 
* Vasario 11-ąją paminėta pasaulinė ligonio diena. „Romuvos” 
gimnazijos mokiniai, padedami dailės mokytojos Armidijos Biliu-
vienės, gamino atvirukus, spausdino linkėjimus ir kartu su 
visuomenės sveikatos specialiste lankėsi Moters ir vaiko klinikose 
vaikų ortopedijos traumatologijos skyriuje. 
* Naktį iš 13-os į 14-ą gimnazijoje įvyko pats įdomiausias metų 
renginys – naktis gimnazijoje. Artėjančios Šv.Valentino dienos 
proga organizatoriai, mokinių seimas ir „Lyderių klubas“ pavadi-
no šį renginį tintriguojančiai: „Vienos nakties nuotykis“. Beveik 
150 mokinių ir 11 mokytojų jau trečią kartą dalyvavo tokiame 
renginyje. Nuotraukoje rimčiausia nakties dalis – protų mūšis. 

* Vasario 16 dieną būrys „Romuvos“ gimnazijos mokinių 
dalyvavo LMS organizuotoje šventinėje eisenoje, skirtoje Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dienai. 
* Vasario 19 dieną, per trumputes mokinių atostogas, gimnazijoje vyko šalies pedagogų metodinė-praktinė konferencija 
„Mokymas ir mokymasis šiandien“. 
* Gimnazijoje vyksta „Ženklo Romuvai – 10“ konkursas. II aukšto fojė parengta kūrybinių darbų ekspozicija. Visi iki kovo 25 
dienos kviečiami aiduoti savo balsą už labiausiai patikusį jubiliejinį gimnazijos 10-mečiui skirtą ženklą. 
Nuotraukos iš gimnazijos archyvo. 

 

 

 

Vasario 19 dieną kultūros namuose vyko 10-
osios abiturientų laidos Šimtadienis, pavadinimu 
„Žvaigždė – jaunystė". Kaip įprasta, tai buvo šventė 
ne tik jiems, bet ir visai mokyklos bendruomenei: po 
pamokų dvyliktokų spektaklio generalinę repeticiją 
stebėjo 1-3 klasių gimnazistai, vakare į Kultūros cen-
trą susirinko tėveliai ir mokytojai. Įprasta jau ir tai, 
kad spektakliu džiaugiasi asocijuotų progimnazijų 
atstovai – vadovai bei mokytojai. Nors Šimtadienis – 
tam tikros ribos tarp dar šiek tiek lengvabūdiško abi-
turientų gyvenimo ir jau atsakingo rengimosi egzami-
nams diena, spektaklis vis dėlto yra svarbiausia jo 
dalis. Dažnai jį vadina pirmuoju egzaminu. Jis buvo 
įspūdingas ir neįprastas, čia netrūko šokių, linksmų, o 
kartais net ir susimąstyti verčiančių epizodų bei, žino-
ma, geros nuotaikos. Abiturientų pasirodymą vaini-
kavo finalinė daina, kurios tekstą sukūrė 4 klasės mo-
kinė Gerda Mikelionytė. 

Spektaklio režisierius – gimnazijos teatro 
mokytojas Mindaugas Jurevičius, choreografė – šokių 
mokytoja Arnolda Kapačinskeinė.  

Susirinkusius, ypač pačius abiturientus, džiugi-
no ir vienuoliktokai: jie švelniai juokaudami priminė 
vyresniesiems draugams jų nuotykius, suvaidino 
svarbiausias jų gyvenimo gimnazijoje akimirkas.  

Linkime abiturientams sėkmingai ir prasmingai 

praleisti likusias dienas gimnazijoje! 

Milda Zurbaitė, 2f kl. 
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Šis straipsnis skirtas nemėgstantiems tų, kurie blaško, trukdo dirbti ar tiesiog erzina savo betiksliu buvimu 
klasėje. Taigi, jeigu vis dar skaitote, tikriausiai esate patyrę nemotyvuotų mokinių terorą ir paklausę savęs: „Ką jie iš 
viso mokykloje veikia, ir dar vienuoliktoje klasėje?“ Paklausti, ar verta jiems eiti į mokyklą, keli ne per daug 
motyvuoti draugai teigė, kad neverta. Pirma mintis, šovusi į galvą, buvo: „Tad ką, jūs, po velnių, šitoj įstaigoj darot?“ 

Taigi kyla klausimas, kodėl jie tęsia mokslus, nors yra tikimybė, kad iš viso mokyklos nesugebės pabaigti. 
Dabartinėje, ypač jaunimo, visuomenėje madinga smerkti „mėlynos apykaklės“ (blue collar) darbus bei darbininkus. 
„Juk jie nedaug uždirba, ką jie gali pasiekti gyvenime...“– tokios mintys sklando neišpuoselėtų vertybių žmogaus 
galvoje. Dabartinę visuomenę galime vadinti pinigų visuomene, galbūt mūsų nesimokantys mokiniai ir bijo būti pap-
rasti darbininkai, bijo būti dėl to žeminami. Tačiau, kad taptum geru specialistu ir uždirbtum krūvas pinigų (jei tai 
žmogui svarbiausia), turi gerai mokytis ir ne tik gimnaziją baigti, bet ir įgyti aukštąjį išsilavinimą. Kodėl tie nežinia 
ką mokykloje veikiantys jaunuoliai išgyvena tokias kančias? Vien dėl to, kad taptų beverčiais „specialistais“, kurių 
niekas nesamdys? Juk yra tikimybė, kad atsėdėję gimnazijos suoluose išvažiuos į išsvajotuosius Anglijos „kurortus“ 
– tą patį galima be vargo pasiekti baigus profesinę mokyklą... Mano galva, vienuoliktoje, dvyliktoje klasėje užsilikę 
peštukai iš darželio tiesiog nenori būti smerkiami daugiau pasiekusių, bet jie elgiasi lyg neapsisprendėliai: nori būti 
aukščiau visų, tačiau to nesiekia. 

Negana to, kad tokie mokiniai kenkia patys 
sau, jie gadina aplinką tiems, kurie nori 
mokytis. Apklausoje dalyvavo ir motyvuoti 
mokyklos draugai. Jų atsakymai, savaime aišku, 
buvo labiau argumen- tuoti ir išsamūs, jie visi irgi 
teigė, kad nesiekiant žinių „tęsti mokslus“ vienuoliktoje klasėje neverta. Paprašęs išvardinti priežastis išgirdau tokius 
atsakymus: „Tokie mokiniai kuria netinkamą mikroklimatą“, „jie yra stabdis, kuris gadina nuotaiką“, dar visi 
paminėjo, kad trukdo mokytis. Taigi, aiškiai matoma, kad nesimokantys mokiniai gadina gyvenimą besimokantiems, 
tačiau šie pasipriešinti nesugeba ir nedrįsta. Kodėl taip yra? Kodėl nesipriešina mokiniai, kuriems trukdo? Į šį klau-
simą man padėjo atsakyti mokyklos socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė. Ji visų pirma pabrėžė, kad pamokų 
metu bet koks trukdymas susikaupti yra tramdomas ir netole-
ruojamas, taip pat papasakojo atvejį, kai net tėvai pradėjo 
skųstis, kad jų vaikams trukdo bendraklasiai, be abejo, buvo 
sureaguota žaibiškai ir konfliktas išspręstas. Toliau 
svarstydamas supratau, kad galbūt motyvuoti mokiniai bijo 
ne pasipriešinti, o galimų pasekmių – keršto. Tačiau social-
inė pedagogė ramina, kad tie triukšmadariai yra tiesiog 
bevaliai tinginiai, kurie nesugeba susidoroti su sunkumais, ir 
bijoti jų nereikia, jeigu žmogus sugebės pasakyti „Užtenka! 
Tu niekam neįdomus ir netrukdyk mokytis!“, jis parodys, 
kad yra stipresnis už triukšmadarį, jis ne tik numalšins 
blogadarį, bet ir įkvėps kitus priešintis. Tad kovoti reikia 
patiems, o ne tik laukti pagalbos iš mokytojų ir socialinių 
pedagogų.   

Šiuo rašiniu norėjau įtikinti skaitytojus, kad tęsti mok-
slus vienuoliktoje klasėje turi perspektyvūs mokiniai. Tiems, 
kurie stengsis „praslįsti“, neišdegs, o bebandydami jie 
gyvenimą gadins ne tik sau, bet ir bendraklasiams. Jauniems 
žmonėms, kurie nesiekia žinių ir išprusimo, daug perspek-
tyviau mokslus tęsti profesinėje mokykloje. Be abejo, ne-
reikia pamiršti, kad stropūs ir darbštūs turi kovoti patys ir 
nebijoti lepšių tinginių.  

Jis 

Kryžiažodis iš interneto 

Redakcija 

Maketavo Meda D. 

Konsultavo Vida Norvaišienė 


