
1 

 

 

 Švente, kuri reiškia  labai daug. Tai atsisveikinimas su mokykla, mokytojais. Tai tarsi vieno gyvenimo 
etapo užbaigimas. Ši šventė ypatinga, kadangi ją švenčia tik vieną kartą, todėl ji turi būti įsimintina. 

 Tai skambutis, skelbiantis naujo gyvenimo etapo pradžią. 
 Dvylikos metų gyvenimo tarpsnis atėjo į pabaigą... 
 Kūrybiška veikla, spektakliai, koncertai, gražus atsisveikinimas. 
 
Sveikiname abiturientus, sulaukusius paskutiniojo Skambučio! 

 
 
 
 
OFICIALI  InFORMACIJA apie ugdymą  

Gimnazijos antrokai jau planuoja savo ugdymo turinį renkasi dalykus, jų kursus, modulius. Kad tai pa-
darytų atsakingai, domisi stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis, tariasi su tėveliais. Jiems, kaip, beje, ir 
kitiems gimnazistams, pravartu bent šį tą žinoti ir apie Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtus 
bendruosius ugdymo planus.  

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis patvirtino bendruosius ugdymo planus, kuriais dvejus 
ateinančius mokslo metus vadovausis mokyklos. Šiame dokumente siūloma penktadieniais planuoti mažiau 
pamokų, o ilgąją pertrauką paversti fiziškai aktyvia. Socialinei veiklai skiriamų valandų skaičius išaugs iki 
20 val. per metus. Taip pat mokyklos daugiau dėmesio skirs pilietinei veiklai. 

Dokumente pateikiamos išsamios rekomendacijos, kaip išradingiau panaudoti papildomas 3 kassa-
vaitines valandas mokymosi pagalbai teikti, taip mažinant korepetitorystę ir sudarant sąlygas mokiniams 
gauti nemokamas mokytojų konsultacijas savo mokyklose. Kaip rodo iš mokyklų gauti duomenys, 
dažniausiai konsultacijų laiką mokiniai naudoja lietuvių kalbos ir matematikos spragoms užpildyti.  

Planuose taip pat numatyta tolygiau paskirstyti mokymosi krūvį per metus, keliomis dienomis pavėli-
nant mokslo metų pabaigą. 2016 m. 9-11 kl. mokiniai mokytųsi iki birželio 10 d. (dabar  – iki birželio 5 
d.). 2017 m. – iki birželio 16 d. 

 
Puikūs „Romuvos“ gimnazijos REITINGAI  

Žurnale „Reitingai“ pasirodžius 2015 m. gimnazijų reitingui, jo rezultatus analizuoja ir mūsų gimnazi-
jos bendruomenė. Apibendrinti 2014 m. laidos VBE rezultatai leidžia džiaugtis 23 vieta iš 402 geriausių 
respublikos mokyklų, kurios nesirenka mokinių. Smagu ir tai, kad mūsų gimnazija pagal reitingavimo 
duomenis yra trečia Šiauliuose.  
 Nuolatinis šeimų rūpinimasis vaikų mokymusi, nuoširdus mokytojų darbas, reiklumas sau, kiekvieno 
– tiek mokytojo, tiek mokinio – pažangos siekis lėmė, kad galime džiaugtis sėkme. 
 Išsamią informaciją apie reitingus galite rasti žurnale „Reitingai“ 2015 m. gegužė Nr. 1 (3).  

 
Parengė vidurinio ugdymo skyrius vedėja Kristina Gerčaitė 
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Antrokai, kaip kasmet, šį pavasarį 
laikė pagrindinio ugdymo patikri-
nimo lietuvių kalbos žodžiu dalį, 
ne vienas iš jų rinkosi kalbėti apie 
savo bendraamžių kalbėjimo ypa-
tumus. Ką gi antrokai akcentavo? 
Pristatome kai kuriuos jų pastebė-
jimus. 
Štai dalis vienos kalbos įžangos: 
„Kaip sakė Jonas Jablonskis, 
„Kalba yra visų didysis tautos, jos 
pačios pasistatytas paminklas“. Jį 
statė mūsų proseneliai, puoselėjo, 
gražino, tobulino. Mes, jauni, ga-
vom šią kalbą kaip didžiausią tur-
tą. Ir ką gi su juo darome? Ogi, 
kaip įmanydami, darkome. <...>“ 
O taip svarsto Gabrielė R.: „<...> 
dauguma jaunų žmonių taisyklin-
gai kalbėti ilgesnį laiką negali, 
nes nėra įpratę. Tinkamai bend-
rauti su vyresniaisiais trukdo atsi-
radęs įprotis nevaržomai reikšti 
mintis, įterpti svetimybių, vartoti 
necenzūrinius žodžius. Mėgini-
mas kontroliuoti savo kalbą kar-
tais net sukelia juoką. Pritrūksta-
ma žodžių, todėl prieš kiekvieną 
sakinį vartojami pratisi garsai: a-a
-a-a, ė-ė-ė-, m-m-m... Kalboje at-
siranda daug nereikalingų įterpi-
nių, dažnai pametama pagrindinė 
mintis. Nors tokia kalba piktina 
klausytojus, bet iš patirties galiu 
pasakyti, kad kalbėti taisyklingai 
išties nėra lengva: sunku nevartoti 
svetimos kilmės žodžių, laikytis 
kirčiavimo normų. Tačiau, mano 
nuomone, kiekvienas save ir kitus 
gerbiantis paauglys turi rasti tin-
kamų žodžių ir būdų parodyti pa-
garbą vyresniam asmeniui, nes-
varbu, kokie žodžiai strigtų ant 
liežuvio galo. <...>  
Dėl skubėjimo ant priebalsių neli-
ko varnelių, o balsės „pametė“ 
nosines ar taškelius. Be to, paaug-
liai dažnai vartoja įvairias sveti-
mybes, atkeliavusias iš kitų kalbų. 
.  

<...> Žodžių junginys „omg“ 

išvertus iš anglų kalbos reiškia 

„O mano Dieve“. Jis vartojamas 

norint parodyti nuostabą arba 

susižavėjimą. Štai tipinis paaug-

lio komentaras po įkelta nuot-

rauka ant „Facebook“ sienos: 

„Omg kokia graži nuotrauka.“ 

Taip pat paaugliai labai dažnai 

vartoja įvarius keiksmažodžius, 

nes turbūt mano, kad taip tampa 

panašesni į suaugusiuosius, ta-

čiau jie stipriai klysta. Nesvarbu, 

kaip kalbėtų paauglys arba kam 

jis rašytų, keiksmažodžiai jo 

kalboje niekada neskambės gra-

žiai ir deramai. Bandymas įsi-

jausti į tikro „kietuolio“ vaid-

menį, netaisyklingos kalbos var-

tojimas ne tik realybėje, bet ir 

socialiniuose tinkluose daro di-

delę žalą ir žmogui, ir tautos 

kultūrai, ir, žinoma, gimtajai 

kalbai. 

Nesėkmingi mėginimai prisitai-

kyti, tapti vienam iš daugelio 

paverčia jauną žmogų marione-

te. <...> Norėčiau, kad mano 

bendraamžiai suvoktų savo atsa-

komybę prieš tautą, kad stengtų-

si bendrauti tarpusavyje taisyk-

linga, vaizdinga kalba, kuri būtų 

tinkama tikram lietuviui.“ 

Cituojame Justinos V. kalbos 

ištrauką: 

„Savo įprastoje kalboje jauni 
žmonės dažniausiai vartoja žar-
goną, kuris išvertus iš prancūzų 
kalbos reiškia „netaisyklingą, 
kartais tyčia iškraipytą, vulgarią 
kalbą“.<...> žargonai paprastai 
vartojami jaunuolių,  

Arba taip darkome savo kalbą 
norinčių užsitarnauti pagarbos 

vietą bendraamžių grupelėje, jie 

tarsi padeda įveikti nevisavertiš-

kumo kompleksą. Taip pat žargo-

nai yra lyg kalbos kodas tam tik-

rose paauglių grupelėse, kad jų 

bendravimo nesuprastų aplinkui 

esantys žmonės, o kai kurie juos 

vartoja tiesiog dėl smagumo. Pa-

vyzdžiui, <...> žodis fainas jau 

beveik tapęs lietuvišku būdvar-

džiu. Turbūt nėra nei vieno lietu-

vio, kuris nebūtų nors kartą pasa-

kęs šį žargoną. Jis reiškia gražų, 

puikų, gerą daiktą, reiškinį, jaus-

mą, žmogų. Merginų labai mėgs-

tamas žargonas špaklius, reiškian-

tis kosmetikos priemones ar ma-

kiažą ant merginos veido. Bičas – 

vaikinas.  Autikas – taip pat labai 

plačiai vartojamas žodis jaunimo 

kalboje, reiškiantis autobusą. <...> 

paliubomu reiškia tik rai, būti-

nai, bet kuriuo atveju, žinoma,  

likti ant ledo – būti apviltam, pa-

liktam, kam nors neįvykdžius įsi-

pareigojimų, taip pat vartojamas, 

kai vaikinas palieka merginą ar 

atvirkščiai. Ardytis – nenustygti 

vietoje, primesti – įsivaizduoti, 

baika – ironiškai vartojamas žo-

džių pokštas, juokelis sinonimas, 

dzin reikšmė – nesvarbu, tas 

pats, velniop (Man visiškai dzin, 

kad ji ardosi, aš nieko blogo ne-

padariau, tik baiką pasakiau.“)”  

Rinkdamiesi tyrinėti savo ir savo 

bendraamžių kalbą antrokai pripa-

žino, kad jie nėra abejingi savo 

gimtosios kalbos likimui ir kad 

nori, jog neabejingi būtų ir kiti. 

(Antrokų tekstai cituoti jiems lei-
dus.) 
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Šįmet baigia mokyklą dešimtoji abiturientų laida. Mokėsi jų iš viso 155. Daugelis – malonūs, mieli, gerano-
riški, santūrūs... Pirmąjį šių metų pusmetį trys iš jų – Arnas Diktanas, Ignė Jurkutė ir Viltautas Vėlaitis 
– baigė labai gerai. O mes kalbiname tuos, kuriuos dėl vienokių ar kitokių priežasčių geriausiai įsidėmėjo-
me. 

 
 
 
 
 

ŠIAULIŲ KREPŠINIO ŠOKĖJA 
Tu šoki krepšinio varžybose, kodėl tai pasirinkai? 
Iš tikro pati to nepasirinkau, tiesiog ilgai šokau ir suži-
nojau, kad galima šokti ir Šiaulių Arenoje. 
Kiek laiko užima pasiruošimas ir dalyvavimas var-
žybose? 
Tiesa tai, kad labai daug laiko atima, bet manau, kad 
kuo daugiau veiklos turi, tuo daugiau spėji. Per sezono 
vidurį, maždaug žiemą, daug laiko atima, nes mes ren-
kamės tris valandas prieš varžybas, varžybos trunka 
dar dvi valandas. Dar ir treniruotės keturis kartus per 
savaitę irgi po dvi valandas. Iš tikrųjų labai daug uži-
ma laiko. 
Ar šokiai netrukdė mokytis? 
Būna, kad grįžus po varžybų nieko nebesinori, bet juk 
iš anksto žinai, kad būsi pavargusi, tai prieš tai turi vis-
ką pasidaryti. Manau, tai duoda daugiau naudos, nes 
grįžti po pamokų namo ir žinai, kad tu turi valandą iki 
varžybų ir per tą laiką reikia išmokti viską, ir kai neturi 
kitos galimybės, tai ir stengiesi. 
Ar siesi savo veiklą su profesija? 
Na, nežinau, kiek medicinoje prireiks šokių, tačiau, 
kaip sako, šokis yra tarsi liga: jeigu pabandei, nebegali 
sustoti. Nors tolesni mokslai nebus susiję su šokiais, 
vis tiek jie liks hobiu, gyvenimo dalimi. 
Įvertink laiką gimnazijoje: kas buvo geriausia? Ir 
ką galėtum palinkėti čia pasiliekantiems moki-
niams?   
Manau, geriausia 11-oje klasėje, kai tu pasirenki jau 
pats, ko nori mokytis. O mokiniams palinkėčiau moky-
tis, nes vėliau, 12-oje klasėje, yra labai sunku prisimin-
ti, ypač tiems, kurie mano, kad atsėdėjo metus ir gali 
juos užmiršti, o štai 12-oje klasėje viskas susideda ir 
turi prisiminti 
viską, ko mo-
keisi nuo pra-
džių, taip pat 
palinkėčiau 
pirmokams, 
kurie dar ne-
pažįsta moky-

tojų, būti geriems, nes mokytojos pagal pirmuosius metus susidaro 
nuomonę apie tave; jei esi geras, ilgainiui galėsi leisti sau truputį 
atsipalaiduoti. 

Už pokalbį Karolinai dėkoja Miglė Ignatavičiūtė ir Agnė Turaus-
kaitė, 1c kl. 

PROTŲ MŪŠIŲ VEDĖJAS 
Kas paskatino vesti protų mūšius? 
Daugiausiai įtakos turėjo domėjimasis beveik vis-
kuo. Taip pat paskutiniais metais šis užsiėmimas 
ir dalyvavimas įvairiose protų kovų viktorinose 
tapo ypač populiarus, o juk prieš keletą metų Lie-
tuvoje visa tai buvo galima vadinti beveik pogrin-
džiu ar embriono stadija. 
Ar tau patinka vesti protų mūšį? Kodėl? 
Niekas prievarta man to neliepė daryti. Pomėgį 

atradau pats, 
įkvėptas kelių 
korifėjų socia-
linuose tink-
luose. 
Kaip manai, 
ar tavo pomė-
gis pravers 
ateityje, jei 
taip, tai kaip? 
Vienareikš-
miškai taip, 
nes, mano gal-
va, negirdėtos 
sritys ir klau-
simai visų pir-

ma padeda augti kaip asmenybei, socializuotis. 
Kadangi šiais metais baigsi mokyklą, kam linki 
perimti estafetę? 
Tiems, kam patinka žinoti. Pats konkurencijos tu-
rėjau nedaug, viliuosi, kad jos atsiras. 
Gal gali priminti įsimintiniausią įvykį, susijusį 
su mokykla? 
Šviežiausias galvoje išliko Šimtadienis. 
Jei sugrįžtum į pirmąją gimnazijos klasę, ką 
darytum kitaip? 
Ilgiau miegočiau 
Ką tau suteikė mokykla ? 
Geras sąlygas mokytis, skanius karbonadus. 
Ko norėtum palinkėti dvyliktokams? 
Priminti, kad egzai jau čia. 

Parengė Gintarė Meiženytė, 2f kl. 
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Tau se-
kasi be-

veik visi: ir tikslieji, ir huma-
nitariniai mokslai. O kurie 
pačiam arčiau širdies? Apsk-
ritai, kuris dalykas Tau įdo-
miausias?  
Patį įdomiausią dalyką nėra 
lengva išskirti, tačiau galiu drą-
siai teigti, kad tikslieji mokslai 
– tai atgaiva protui, o humanita-
riniai, socialiniai – sielai.  
Ką Tau, kaip žmogui, kaip 
asmenybei, davė nuolatinis 
dalyvavimas konkursuose ir 
dažnos pergalės?  
Tokia veikla tikrai brandina as-
menybę, skiepija atsakomybės 
jausmą, plečia ne tik akiratį, bet 
ir draugų ratą, bendravimo gali-
mybes.  
Turbūt dalyvaujant įvairiau-
siuose konkursuose nebelieka 
laiko kitoms veikloms... O gal 
vis dėlto turi hobį, kuris visiš-
kai nesusijęs su mokslais?  
Dalyvavimui konkursuose rei-
kia skirti laiko, bet kitoms veik-
loms jo irgi lieka. Labai mėgstu 
tiesiog domėtis tuo, kas vyksta 
pasaulyje, keliauti, tačiau nebū-
tina išvažiuoti kažkur labai toli, 
kad galėtume pamatyti kažką 
nauja – neretai ir pačioje arti-
miausioje aplinkoje atrandame 
tai, ko niekada nematėme, į ką 
nekreipėme dėmesio. Išmokti 
šio meno stengiuosi kasdien.  
Kaip tavo nuolatinį važinėji-
mą į įvairius konkursus verti-
na Tavo tėvai?  
Be abejonės, teigiamai. Tiesa, 
kai pavasarį, pačiu olimpiadų 
piko metu, tenka išvažiuoti ke-
lioms dienoms, būna šiek tiek 
keista, tačiau iš esmės važinėji-
mas į konkursus tapo savaime 
suprantamu dalyku.  
Kokie tavo ateities planai? Jei 
ne paslaptis, gal jau pasirin-
kai profesiją? Kokia ji? Jau 
nuo vaikystės svajoju savo gy-
venimą susieti su aviacija, todėl 
pagrindinis mano tikslas – 
orlaivių pilotavimas VGTU. 
Vis dėlto, puikiai išlaikytų eg-
zaminų čia neužtenka: fizinė 
forma ir  

VISŲ KONKURSŲ LAIMĖTOJAS 
Esi daugelio konkursų, olim-
piadų laimėtojas. Ar skaičiavai, 
kiek padėkų, prizų esi gavęs, 
keliuose konkursuose esi daly-
vavęs?  
Per tokį laiko tarpą įvairiausių 
padėkų, diplomų susikaupė tikrai 
labai daug – tiksliai skaičiuoti 
nesiryžčiau. Tačiau su prizais si-
tuacija keblesnė – jie olimpiadose 
paprastai būna tik labai simboliš-
ki.  
O kurie Tavo pasiekimai Tau 
pačiam patys mieliausi, kuriuos 
labiausiai vertini?  
Patys vertingiausi pasiekimai man 
yra tokie, į kuriuos įdėta daugiau-
siai pastangų. Taip pat būna ypač 
miela, kai kažką pasiekiu labai 
ilgai laukęs ar vedinas principinių 
paskatų.  
Ar buvo tokių konkursų, kad 
būtum bijojęs?  
Tikrai ne. Žinoma, svarbiausių 
konkursų metu nedidelis jaudulys 
yra visiškai normalus, bet jis kaip 
tik turi padėti rimtai nusiteikti ir 
sutelkti jėgas, o ne blaškyti ir kel-
ti nerimą.  
Ar prieš kiekvieną konkursą, 
olimpiadą ruošiesi (dirbi) papil-
domai? 
Kiekvienais metais vyksta pagrin-
dinės, svarbiausios olimpiados, 
kurioms padeda ruoštis mokytojai 
papildomų užsiėmimų metu. Vis 
dėlto didžioji dalis pastangų tenka 
ne ruošimuisi konkretiems kon-
kursams, o apskritai darbui pamo-
kose. Kai nelieka mokslo spragų, 
tuomet ir ruoštis tenka minima-
liai.  
Kiti dinderį muša, o Tu sėdi ir 
skaičiuoji, rašai... Ar niekada 
nepavydėjai tiems, kurie niekur 
nedalyvauja? Juk jie turi daug 
daugiau laisvo laiko.  
Visų pirma, visiškai niekur neda-
lyvaujančių nėra daug – visi turi 
savų pomėgių, užsiėmimų moks-
lo, sporto, menų srityse. Taip ir 
praleidžiamas turimas laisvas lai-
kas. Kita vertus, pavydėti tiems, 
kurie jį tiesiog švaisto, nėra pras-
mės – gyvenimas ir yra skirtas 
tam, kad kažko siektume, turėtu-
me tikslų.  

sveikata taip pat turi būti neprie-
kaištinga, todėl daug dėmesio 
skiriu ir šiems kriterijams išpildy-
ti. Tikiu, kad ateitis susiklostys 
būtent taip, kaip ją labiausiai įsi-
vaizduoju.  
Koks įvykis, faktas ar reiškinys 
mokykloje per dvylika mokslo 
metų Tau labiausiai patiko, įst-
rigo?  
Atvirai kalbant, labiausiai man 
įstrigo pats suvokimas, kokie 
nuostabūs yra metai, praleisti mo-
kykloje. Be galo džiaugiuosi, kad 
laiku tą supratau ir lieka noras 
laiką nebent sustabdyti, bet ne 
atsukti atgal ir viską pervertinti iš 
naujo.  
Ko, Tavo nuomone, trūksta 
mūsų gimnazijoje? O ko per 
daug?  
Gimnazijoje iš tikrųjų nieko net-
rūksta, todėl lieka palinkėti jai 
toliau žengti teisingu keliu. Tik 
visuomet reikia išlaikyti supratin-
gumą, puoselėti žmogiškuosius 
santykius ir aukščiausias verty-
bes.  
Ko palinkėtum savo draugams, 
mokytojams, pasiliekantiems 
jaunesniems gimnazistams?  
Kaip jau anksčiau minėjau, moki-
niams ypač linkiu pajausti tas 
maloniausias akimirkas, praleis-
tas mokykloje, širdimi patirti, 
koks nuostabus šis laikotarpis. O 
apskritai labiausiai noriu palinkė-
ti siekti savo tikslų. Niekada nek-
lausykite tų, kurie jus nepagrįstai 
bando nuo kažko atkalbėti. Savai-
me suprantama, reikia vadovautis 
sveiku protu ir širdimi, bet visuo-
met būtina siekti tik geriausio ir 
aukščiausio. Jūs visi turite unika-
lias gyvenimo galimybes!  
Ką gi, linkiu Tau sėkmės sie-
kiant savo tikslų! 

 
Kalbėjosi Milda Zurbaitė, 2f kl. 
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Kas lėmė, kad susidomėjai teisėjavimu krepšinio 
varžybose? Nuo kada Tu teisėjauji? 
Viskas prasidėjo 8-toje klasėje, rudenį. Į mokyklą atėjo 
vienas teisėjas su kvietimais mokytis teisėjauti krepšinio 
varžyboms. Susidomėjau, nes prieš tai lankiau krepšinį. 
Pavasarį jau teko teisėjauti pirmose oficialiose varžybo-

se. 
Ar teisėjauji tik mūsų mokykloje, ar tenka ir kitose? Kaip dažnai? 
Mūsų mokykloje teisėjauju retai, dažniausiai kitose. Teisėjauju įvairiose lygose, tai varžybų yra pakanka-
mai daug. Per savaitę gaunu po 2-4 varžybas. Kar-
tais būna ir daugiau. 
Ar pats žaidi krepšinį? 
Pats krepšinį žaidžiu tik mėgėjiškai. 
Ar kyla kokių konfliktų tarp žaidėjų? Jei taip, 
kaip juos sprendžiate? 
Konfliktai kyla dažnai. Viską stengiamės išspręsti 
taikiai, pagal taisykles. 
Ar būna neaiškių situacijų, kada sunku nuspręs-
ti, kuriai komandai duoti pražangą ar panašiai?  
Taip, tokie dalykai yra neišvengiami. Teisėjai irgi 
žmonės, būna, kad suklysta. 
Ar niekada nepasiuntė Tavęs „į muilą“ ar kur 
nors kitur – labai toli? 
Yra pasiuntę, tačiau už tokius dalykus baudžiame 
žaidėjus. 
Ar dažnai tenka matyti traumas? 
Traumas, ačiū Dievui, matau retai. 
Kokių dar pomėgių turi, be krepšinio? 
Šiuo metu labai patinka futbolas. Stengiuosi žiūrėti kiekvienas mėgstamos komandos varžybas. Asmeniš-
kai man stebėti futbolo varžybas yra įdomiau negu krepšinio. 
Ar tavo veikla netrukdo mokytis? 
Dvyliktoje klasėje šiek tiek trukdo. Stengiuosi sumažinti teisėjavimo krūvį, kad galėčiau pasiruošti pamo-
koms. Svarbiausia susiplanuoti savo laiką, kad viską spėtum. 
 Ar žadi ateitį sieti su sportu? 
Studijuoti kažką, susijusio su sportu, neketinu, tačiau teisėjavimo neapleisiu ir stengsiuosi siekti karjeros 
aukštumų. 
Kaip vertini ketverius savo metus gimnazijoje? Ką čia gavai? O gal ką praradai?.. 
Ketveri metai „Romuvos“ gimnazijoje buvo puikūs. Mokykla padėjo tobulėti visapusiškai, susiradau daug 
naujų draugų. Bus sunku palikti mokyklą, mokytojus, draugus. 
Ko palinkėtum pasiliekantiems čia toliau mokytis gimnazistams?  
Norėčiau palinkėti, kad gimnazistai į mokyklą eitų su šypsena ir gerai nusiteikę, nes daugelis neįvertinate, 

KREPŠINIO TEISĖJAS 

Arnas (dešinėje) su draugu. 

 
 
Kas Tau yra krepšinis?  
Krepšinis yra mano pagrindinis hobis, jis man 
teikia malonumą ir pramogą. 
Ar krepšinis padeda Tau būti laimingam?  

Žinoma, juk tai veikla, kuri man patinka. Manau, kad kiekvienam žmogui jo hobiai padeda būti laimingam. 
Ar turi kitų hobių, be krepšinio?   
Šiuo metu neturiu, tačiau kadaise lankiau plaukimą. 
Ar baigęs gimnaziją neapleisi krepšinio?  
Tikiuosi neapleisti, juk lankau jau vienuolika metų, gaila būtų viską mesti. Labai norėčiau studijuodamas 
dar žaisti kokioje nors komandoje. 
Ar siesi savo profesiją su krepšiniu? Tikrai ne.  Šiuo metu labai didelė konkurencija tarp mano am-
žiaus vaikinų, todėl manau, kad būtų labai sunku siekti tolimesnės krepšinio karjeros. 
Ar sunku būti abiturientu?  
Laikas bėga labai greitai, todėl drįstu teigti, kad ne. Kitą savaitę laikysiu anglų kalbos egzaminą, tačiau vi-
siškai nesijaudinu. 

(nukelta į 6 psl.) 

PIRMŪNAS, BET DAUGELIO GIMNAZISTŲ PA-
ŽĮSTAMAS KAIP KREPŠININKAS 
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Gegužės 
1-3 die-
nomis 40 
antrų-
trečių 
klasių 
gimna-
zistų ke-
liavo po 

Lenkiją: grožėjosi senąja didingąja Krokuvos architektūra, 
vaikštinėjo po senąją Veličkų druskų kasyklą (na, nuėjo 
nei daug, nei mažai – 5 kilometrus), aplankė ir Osvencimo 
memorialinį muziejų. Ekskursija nebuvo lengva – beveik 
900 km į ten ir tiek pat atgal, daug laiko autobuse, dvi 
naktys viešbutyje. Vis dėlto gimnazistai pamatė daug įdo-
mių, labai skirtingų dalykų, daug sužinojo, apie kaimyninę 
šalį, apie bendrą Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Vieni grįžo 
namo priblokšti Osvencime užfiksuotų nacių žiaurumo 
faktų, kiti – sužavėti Krokuvos bažnyčių didingumo, Va-
velio rūmų puošnumo. Ekskursijos įspūdžiai išliks dar il-
gai. 

(nuotraukos Devido Lauciaus ir Domanto Dunajavo) 

Į KROKUVĄ, VELIČKAS, OSVENCIMĄ  

(atkelta iš 5 psl.) 

Ar užtenka laiko visiems užsiėmimams?  
Neturiu daug užsiėmimų, todėl laiko stokos nejaučiu. Savaitgaliais savo 
laiką skiriu draugams. 
Esi mokytojos sūnus. Ar tai ką nors keičia?  
Tikrai keičia! Laisvė apribota, jeigu tik kas negerai, iš karto tenka keliauti 
į mamos kabinetą, – juokauja Viltautas. 
Kaip kiti mokiniai reaguoja į tai, kad esi mokytojos sūnus? 
Kartais pasiskundžia, kad mama ką nors ne taip pasakė ar padarė, bet to 
nesureikšminu. 
Ką norėtum pakeisti mūsų mokykloje?  
Nieko keisti nenorėčiau gal, jeigu būčiau jaunesnis, rasčiau dalykų, kurie 
man nepatinka mokykloje, tačiau dabar visiškai apie tai negalvoju. 
Kokie renginiai labiausiai patiko ar įsiminė mokykloje? Manau, ge-
riausias renginys buvo naktis mokykloje. 
Ko palinkėtum jaunesniems gimnazistams?  
Žinoma, linkiu mokytis, bet nepersistengti ir skirti laiko savo hobiams. 
Beje, sakoma: geriems linkėti nereikia, o blogiems vis tiek nepadės. 

Parengė gabija Norkevičiūtė ir Evelina Jarockytė, 1b kl. 
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„Tikėkite savimi! Tikėkite savo gebėjimais! Be kuklaus, bet protingo pasitikėjimo savo jėgomis jūs nebūsite sėk-
mingi ar laimingi“,– taip teigė Norman Vincent Peale ir negalima su juo nesutikti. Didžiuojamės savo gimnazijos 
mokytojais, gebančiais įkvėpti mokiniams pasitikėjimą savo jėgomis, norą tobulėti, siekti išmokti ir gebėti daugiau, 
nei reikalaujama pagal programą. Mokinių fizinės ir intelektinės galimybės yra skirtingos iš prigimties, tad siekiame, 
kad kiekvienas ugdytųsi pagal savo galimybes. Jei reikia, vieniems padedame pasiekti privalomą pagrindinį 
lygmenį, kitus paskatiname plėtoti savo gabumus, išsikelti ambicingesnius tikslus ir siekti pripažinimo ne tik gimna-
zijoje, mieste, respublikoje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Mokytojai, dirbdami su tokiais vaikais, moko efektyviai įgy-
ti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Gabus tas mokinys, 
kuris akademiniais vienos ar kelių sričių pasiekimais, meniniais, sportiniais gebėjimais lenkia bendraamžius, yra 
kūrybiškas. O tokių mokinių „Romuvos“ gimnazijoje kasmet išugdoma vis daugiau. 
 Apibendrinus 2014-2015 m.m. pasiekimus dalykinėse olimpiadose, konkursuose, akivaizdu, kad jų, palyginti 
su ankstesniais metais, žymiai padaugėjo. Respublikinėse chemijos, fizikos, geografijos, rusų kalbos olimpiadose bei 
anglų kalbos konkurse, fizikos čempionate, respublikiniame konkurse „Mūsų eksperimentas“, respublikiniame rusų 
kalbos raiškiojo skaitymo konkurse laimėtos prizinės vietos. Na, o vardijant laimėjimus miesto organizuotose olim-
piadose jau reikia paminėti beveik visus mokomuosius dalykus, nes prizines vietas „Romuvos“ gimnazijos mokiniai 
iškovojo anglų kalbos (II vieta), chemijos (I vieta), lietuvių kalbos (I, II vietos), rusų kalbos (I vieta), biologijos (I, 
II, III vietos), fizikos (I, II vietos), matematikos (trys II vietos, III vieta), istorijos ( III vieta), geografijos (I vieta) 
olimpiadose. O kur dar konkursai, tokie kaip filologų, meninio skaitymo lietuvių bei anglų, rusų, vokiečių kalbomis, 
ir mūsų mokinių sportiniai pasiekimai olimpiniame festivalyje. 
Be minėtų laimėjimų, iškovoti dar 44 laimėjimai įvairiose miesto ir šalies mokyklų organizuojamose olimpiadose, 
konkursuose, varžybose („Romuvos“ gimnazijos tinklalapyje žiūrėti „Veikla. Pasiekimai“). 
 Ypač norisi paminėti Jokūbą Pelanskį, kuris Lietuvos mokinių fizikos čempionate laimėjo I vietą, Lietuvos 
fizikos olimpiadoje – I vietą, chemijos – II vietą, Šiaulių miesto chemijos olimpiadoje – I vietą, biologijos – I vietą, 
matematikos – II vietą. 
                     Arnas Diktanas, Kristijonas Žalys, Goda Miltinytė, Julija Novikova, Airidas Labinas, Karolina Mačiu-
tė, Ieva Ivanova, Linas Zacharovas, Karolina Misevičiūtė, Edgaras Dubeikaitis, Sandra Gerybaitė, – švietimo minis-
terijos organizuojamų olimpiadų ir konkursų laimėtojai. Be šių mokinių, daugybė kitų (tinklapyje žiūrėti „Veikla. 
Pasiekimai“) savo pasiekimais garsino „Romuvos“ vardą.   
 Atskleisti mokinių gabumus ir juos plėtoti padeda bendradarbiavimas su „Romuvos“, Dainų, Gytarių ir kito-
mis progimnazijomis. Mes, gimnazijos mokytojai, stengiamės tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjo progimnazijų moky-
tojai. Jei ne glaudus bendradarbiavimas, dalinimasis informacija, patirtimi, vargu ar gebėtume pasiekti tokių rezulta-
tų, kuriais džiaugiamės ne tik mes, bet ir mūsų mokiniai, jų tėvai ir visa Šiaulių miesto bendruomenė, nes 
„Romuvos“ gimnazijos mokiniai respublikinėse olimpiadose garbingai atstovavo visai miesto moksleivijai.  

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina Sitnikienė 

Gegužės 7 – Spaudos atgavimo,  
kalbos ir knygos diena 
Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam 

ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos 
tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudi-
mo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui 
nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Nuo lietuvių raš-
tijos pradžios ligi 1864 m., – t.y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo 
draudimo pradžios iki 1883 m., – t.y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 
knygos, o nuo 1883 m. iki 1903, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 kny-
gos. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo 

Henrikui Radauskui - 105 

(g. 1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje) 
Poeto gimtadienio proga „Romuvos“ skaitykloje paruoštas literatūrinis stendas. O 

laikraščio skaitytojams, laukiantiems pražystant kaštonų, primename H. Radausko 

eilėraščio „Kaštanas pradeda žydėt“ posmą: 

 Velniop nueina aukštas menas, 

    Ir nebegalima liūdėt, 

   Kada pavasarį kaštanas 

    Už lango pradeda žydėt.  

http://lt.wikipedia.org/wiki/1910
http://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_23
http://lt.wikipedia.org/wiki/Krokuva
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MĖNESIO ESĖ 
Kas dėl visko kaltas? 
 Visiškai ne naujiena, kad žmonės yra linkę ieškoti kaltojo, kuris prisiimtų atsakomybę už padarytų 
veiksmų pasekmes. Juk ne veltui ir buvo sukurti teismai! Kaltinti visai nesunku, todėl dažnai ir kaltinam su 
nesėkmėm ar nelaimėm visiškai nesusijusius dalykus ar reiškinius (aplinką, orą, mokyklą [pastatą] ir kt.). O 
ar lengva pačiam prisiimti kaltę? 
 Bet gal verta pradėti nuo paprastesnių klausimų, pavyzdžiui, kaip čia yra, kad tas kaltumo ratas vis 
sukasi, nejaugi neužtenka vieną kartą nuteisti? Tikriausiai mokiniams aktualiausia ir visiems geriausiai sup-
rantama mokyklos, mokymosi tema. Įsivaizduokite, kaip tai mato žmonės iš skirtingų pozicijų, kai Jūs ne-
paruošiate namų darbų ar nepasiruošiate kontroliniui → gaunate blogą pažymį → galiausiai blogai bai-
giate mokyklą → neįstojate į valstybės finansuojamą vietą.  Mokytoja: suka galvą, kaip sudominti mokinius, 
kad jiems būtų malonu mokytis → baisisi blogais rezultatais ir nenoru mokytis → nors kartais ir gaila, bet 
privalo įrašyti prastus pražymius dėl „šventos“ lygybės → galvoja, ką padarė ne taip, kad ta karta taip blo-
gai išlaikė egzaminus [juk reikia mokytis iš klaidų] → laukia jūsų sugrįžtant per renginį „Kaip sekasi, pir-
makursi?“.  Na, o dėdės iš švietimo skyriaus: kodėl mokiniai nėra tinkamai motyvuojami mokytis? → ar 
mokytojai tinkamai pristato medžiagą? Gal tai jų kaltė? → rezultatai prastėja, šuolaikinis jaunimas visiškai 
nemotyvuotas! → galbūt kalta sistema ir laikas ją keisti? → padarykime privalomą .....(bet kokio daly-
ko)...... egzaminą ir taip skatinkime susidomėjimą mokslu! Tikriausiai šios grandinės sukasi nesustodamos 
jau daugybę metų, žinoma, tai interpretacija, tačiau galima matyti ryšių su dabartine tikrove.  
 Keisčiausia, kad „ieškoti kaltų“ vaikai mokomi nuo pat vaikystės! Nuolat ieškoma tų, kurie išpylė sul-
tis, papešė draugą už plaukų ar nesuvalgė visos košės, be abejo, net darželyje jie yra baudžiami, tačiau skir-
tingais būdais – auklėtojos moralu, pastatymu į kampą ar kitais, nuo vaikystės jau užmirštais būdais. Visiš-
kai nekeista, kad vaikai įsitraukia į žaidimą ir matydami spragas, sukuria begales suktybių, kaip išvengti 
bausmės – draugas pajudino stalą ir stiklinė nuvirto, tuos plaukus glostė, o ne pešė, košė jau atšalusi... Tad 
jei taip daro jau vaikai, ko stebėtis, kad ir suaugusieji kaltina blogą orą, valdžią ar kitų šalių įtaką.   
 Ši tema labai įdomi ir plati, ja galima samprotauti kelias valandas ar net surengti diskusiją. Iš smalsu-
mo surengėme mažą apklausėlę, kurios tikslas išsiaiškinti, ką kaltina 11- tokai (dabartinis jaunimas). Va-
riantų buvo įvairių: bet ką, kas šalia; sistemą; valdžią; aplinką; tėvus; aplinkybes; sėkmę ir t.t. Teisingumo 
dėlei reikia pasidžiaugti, kad iš visų apklaustųjų tik vienas žmogus niekada nekaltina savęs.   
 Iš minėtosios apklausos galima suprasti, kad jaunimas dažnai prisiima kaltę ir tik vienetai jos vengia, 
tačiau tie patys žmonės kaltina ir aplinkinius reiškinius. Galima manyti, kad prisiimti kaltę yra viena, tačiau 
mėginti ją ištaisyti ar išvengti pasikartojimo jau yra kitas žingsnis tobulėjimo link. Žinoma, tai kiekvieno 
žmogaus asmeninis sprendimas, tačiau kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį ir tas atoveiksmis gali būti svar-
bus ne tik asmenui, bet ir didesnei grupei žmonių. Pagalvokite apie tai.  

 Greta Šilinskaitė, 3b kl.  

 
Miesto mėgėjų tinklinio 
turnyro varžybose gim-
nazistų vaikinų komanda 
iškovojo 3-ąją vietą. 

Balandžio 28 dieną gimnazistų komanda dalyvavo tarp-
mokyklinėse lengvosios atletikos kroso estafečių varžybo-
se ir iškovojo 2-ąją vietą. 
Balandžio 29 d. sporto aikštyne vyko futbolo turnyras 
„Romuvos“ gimnazijos taurei laimėti. Dalyvavo 
„Sandoros“, Gytarių, „Romuvos“ progimnazijų ir „Romuvos“ gimnazijos vaikinų komandos. Nugalėtojais 
tapo mūsų gimnazistų komanda. Jiems įteikta laimėtojų taurė, visiems prizininkams – turnyro medaliai. 
Balandžio 30 d. gimnazistų komanda dalyvavo Olimpinio festivalio tarpmokyklinėse turizmo varžybose ir 

iškovojo I-ąją vietą. 
Baigėsi 1 klasių mokinių tink-
linio turnyro varžybos. Po at-
kaklių kovų III vietą iškovojo 
1b klasė, II – 1d.  

 
Parengė Miglė Ignatavičiūtė,  

Agnė Turauskaitė, 1c kl. 
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Interviu su gimnazijos prezidente Ilmena Povilaityte 

Kaip pavyko akcija ,,Darom‘‘? 
Akcija praėjo tikrai puikiai, prisijungėme prie seimo nario Valerijaus Simulik komandos ir kartu tvarkėme 
Lieporių parkelį. Džiugu, kad šie žmonės šiltai mus priėmė ir geranoriškai visiems dalino pirštines, maišus. 
Tvarkėme apie 2 valandas, kurios tikrai neprailgo. 
Kiek mūsų mokyklos gimnazistų dalyvavo akcijoje? 
Labai gaila, tačiau akcijoje dalyvavo vos 5 gimnazistai. Tikriausiai kiti patingėjo ir leido sau pamiegoti 
šeštadienio rytą.  
Koks tavo požiūris į šią akciją? 
Žinoma, kad teigiamas! Smagu, kad yra žmonių, kurie inicijuoja tokias akcijas bei rūpinasi gamtos ir ap-
skritai aplinkos, kurioje mes patys gyvename, švara! 
Kaip sekėsi gimnazijos mokinių seimui šiais mokslo metais? 
Galiu drąsiai sakyti, kad tikrai neblogai! Per šiuos metus visi puikiai susipažinome, daug kartu dirbome ir 
tapome puikia komanda! Žinoma, buvo ir sunkumų, ir pykčio, visko buvo... Tačiau viskas išsispręsdavo ir 
vėl kibdavome į darbus. Visada stengėmės viską daryti kuo geriausiai, o kaip mums pavykdavo, spręsti 
Jums!  
Ką nuveikė seimas šiais mokslo metais? 
Organizavome nemažai renginių: akciją „Išpirk bėdą“, gimnazijos dieną „Romywood‘ą“, kalėdinius karna-
valus, „JUST DANCE“ ir filmų vakarus, buvusių mokinių susitikimą, renginį „Vienos nakties nuotykis“, 
mokinių nominacijų popietę, respublikinę mokinių savivaldų konferenciją „(NE)NORIU MOKYTIS?!” Be 
to, ir mes patys dalyvavome kitų mokyklų bei organizacijų (LMS) organizuotuose renginiuose bei konfer-
encijose. Smagu, kad puikiai bendradarbiaujame su Lieporių gimnazijos mokinių taryba, „Saulėtekio“ mo-
kinių parlamentu bei „Romuvos“ progimnazijos aktyvu! Nuolat bendraujame su gimnazijos direktoriumi, 
aptariame mokyklos problemas bei kartu padedame įgyvendinti jų sprendimus, taip pat padėjome skirstyti 
2% gyventojų paramos pinigus įvairioms sritims. 
Kaip sekėsi tau pačiai, kaip mokyklos prezidentei?  
Pripažinsiu, atsakomybės pajutau tikrai daugiau nei būdama seime 1-oje ar 2-oje klasėje. Teko ir prieš 
žmones pakalbėti, ir įvairių kitokių darbų atlikti. Tačiau be galo džiaugiuosi, kad turiu šaunią komandą, 
kuria galiu pasitikėti ir kurioje visuomet smagu dirbti! Tapome gerais draugais ir tai tik dar labiau sustipri-
na norą dalyvauti seimo veikloje! Naudodamasi galimybe noriu jiems visiems padėkoti, kad buvo tokie 
šaunūs ir niekuomet manęs nenuvylė! 

Parengė Gabija Norkevičiūtė ir Evelina Jarockytė, 1 kl. 

Gimnazijos sienas dažnai puošia mokinių fotografijos, nemažai 
jų būna įspūdingos, meniškos. Iš kur gi jos atsiranda? 

Jauniesiems fotografams vadovauja ir juos moko mokytoja A. 
Biliuvienė. Fotografija – vienas iš pasirenkamųjų menų dalykų, 
integruotas į nepamokinį ugdymą. Taigi būrelyje dirba ir mokosi 
įvairių klasių gimnazistai – ir pirmokai, ir trečiokai. Nemažai tre-
čiokų šį dalyką pasirinko manydami, jog galės prasėdėti visą pa-
moką ir nieko neveikti. Dalykas išties nėra sunkus. Mokomasi fo-
tografijos istorijos, fotografavimo taisyklių (pavyzdžiui, kaip tin-
kamai pasirinkti apšvietimą), susipažįstama su fotografijos žanrais. 
Be abejo, mokiniai turi fotografuoti, atneštos nuotraukos aptaria-
mos. Iš pradžių mokiniai nenorėjo arba nedrįso fotografuoti patys, 
net bandė mokytojai siųsti nuotraukas, nukopijuotas iš interneto, 
tačiau dabar nebėra sukčiaujančių, nors kartais ir baisu, kad nuot-
raukos gali atsidurti parodoje. Beje, talentingiausi jaunieji fotogra-
fai dalyvauja ir konkursuose. Gegužės pradžioje 1c klasės mokinė 
Neda Norkutė tapo Lietuvos mokinių fotografijų konkurso-
parodos „Akimirka“ (tema „Žmogaus portretas (etnografinėje ap-
linkoje)“) laureate (valio!).  
Tikimės, kad besidominčių fotografija, ypač menine, gimnazijoje 
visada atsiras, o mes galėsime džiaugtis įspūdingais vaizdais. 
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Šį pavasarį Milda Zurbaitė dalyvavo Šiaulių miesto konkurse 
„Penkios įdomiausios mano gyvenimo akimirkos“, organizuo-
tame Didždvario gimnazijoje, ir pelnė nominaciją „Už subtilų 
gėrio pajautimą“. Jūsų dėmesiui – ištraukos iš konkursui skirto 
teksto. 
 
Milda Zurbaitė 
 
Akimirkos 
 
Rugpjūčio 4 diena 
Sekmadienis 

Dabar nei vėlu, nei anksti. Ketvirta valanda ryto. Sėdžiu 
ant suoliuko prie Gauštvinio ežero. Už kokio šimto metrų nuo 
manęs, prie laužo, kikena draugės. Po galais, jų juokas mane 
erzina! Turbūt esu tokia irzli todėl, kad nebuvau nei minutę 
prisnūdusi, na, bet dabar ne apie tai. Už valandos turėtų tekėti 
saulė. Nežinau, kodėl būtent dabar rašau dienoraštį. Galbūt todėl, kad noriu užfiksuoti šią akimirką ir jos 
grožį. Pakeliu akis į giedrą, turbūt giedriausią kada nors matytą, tamsų, pusiau mėlyną, pusiau violetinį 
dangų. Jame matyti milijonai, milijardai žvaigždžių. Turbūt tūkstantį kartų esu skaičiusi, kaip įvairiausi 
rašytojai savo knygose aprašo žvaigždes, aušrą bei kitus gamtos reiškinius, ir jeigu atvirai, man tai visada 
atrodydavo banalu. Tačiau dabar, kai žvelgiu į tą begalinį dangų, imu suprasti, kodėl jie taip rašo. Tai die-
viškai gražu! 
 
Spalio 25 diena 
Šeštadienis 

Gyvenimas – keistas dalykas. Vieną dieną, atrodo, viskas krinta iš rankų, niekas nesiseka, tačiau kitą 
dieną tau atneša gėlių. Atneša gėlių tiesiogine ta žodžio prasme.  

Štai prieš keletą valandų nusprendžiau nueiti iki draugės namų. Pakeliui norėjau užbėgti į šalia esan-
čia parduotuvę. Užsimoviau savo mylimiausius treningus, įsispyriau į patogiausius kedus ir greitu žingsniu 
pasileidau krautuvės link. Tolumoje pamačiau vaikiną, nešiną didžiule puokšte rožių. „Sekasi kai ku-
rioms“,– pagalvojau. Nė nepastebėjau, kaip po kelių minučių šis vaikinas atsidūrė tiesiai priešais mane. Jis 
man pastojo kelią! Vos žengiau žingsnį į šoną, nepažįstamasis žengė kartu su manimi. Neturėjau kur ding-
ti! Žmogus atkišo man gėles ir jau po akimirkos glėbį rožių savo rankose laikiau aš. „Geros dienos!”– 
šūktelėjo nepažįstamasis. Sustingau. Nesupratau, kas įvyko. Į parduotuvę įėjau su glėbiu rožių, gautų iš 
nepažįstamojo. Keista. Susimąsčiau: kas nutiko šiam vaikinui, kodėl jis buvo priverstas įteikti rožes 
nepažįstamai merginai? Gaila, kad dabar jau šito nebesužinosiu. 

 Nuėjusi iki draugės, o po to ir grįžusi namo, dar ilgai galvojau apie šį nepažįstamąjį, kuriam, net nes-
pėjau padėkoti. 
 
Gruodžio 11 diena 
Ketvirtadienis 

Dažnai pagalvoju apie tai, kad norėčiau sustabdyti laiką. Trumpai. Nors akimirką. Tačiau visada, kai 
mane apima šios mintys, prisimenu vieną įvykį. Kartą, kai buvau dar labai labai maža (na, gal kokių penke-
rių, šešerių, o gal net ir septynerių metų), bandžiau sustabdyti laiką. Kaip? Užsikasiau smėlio dėžėje. Iki 
pusės. Maniau, jog jeigu pasislėpsiu po smėliu ir manęs nesimatys, tai laikas manęs nepastebės ir nepa-
veiks. Na, paveiks visus kitus, tačiau, tik ne mane. Aš nustosiu augusi, niekada nepasensiu ir niekada ne-
mirsiu. Su šia mintimi smėlio dėžeje išbuvau gal keletą valandų. Praėjus šiam laikui, atėjo mama. Ji man 
liepė atsistoti ir nusipurtyti smėlį. Kai pasakiau, kad taip dariau todėl, kad norėjau sustabdyti laiką, ji nusi-
juokė ir pasakė: „O kam jį stabdyti? Ateityje tavęs laukia dar daug labai gražių dalykų, negi nenori jų pa-
matyti? O dabar marš valgyti pietų!”  



11 

„Fresco“, komisijos spren-

dimu, įvertintas I vieta.  

04-24, 25, 26 – Kuršėnų 

Lauryno Ivinskio gimnazi-

joje įvyko 47-asis Lietuvos 

mokinių jaunųjų filologų kon-

kursas. II vietą už labai gerą 

poeziją pelnė mūsų gimnazijos 

2d kl. mokinys Airidas Labinas.  

04-27 – J. Janonio gimnazijoje 

vykusio dailyraščio konkurso 

prizininkėmis tapo mūsų gimna-

zijos antrokė Neringa Pupinin-

kaitė (I vieta), trečiokė Akvilė 

Pocevičiūtė (III vieta) ir abitu-

rientė Akvilė Čalutkaitė (II vie-

ta).  

04-25, 30 – gimnazijoje vyko 

tarptautinio Erasmus+ projekto 

„EUapps4us“ dalyvių susitiki-

mas, kurio metu projekto daly-

viai iš visų partnerinių mo-

kyklų  ir mūsų gimnazijos pris-

tatė parengtus testus iš biologi-

jos, istorijos, geografijos, socia-

linių ir kitų dalykų . 

04-29 – sužinojome, kad nacio-
naliniame mokinių konkurse 
„Lietuvos kovų už laisvę ir ne-
tekčių istorija“, kurį organizavo 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras   
kartu  

04-9,11 – Molėtų rajone, Alanto-
je, vykusioje 63–ioje Lietuvos 
mokinių fizikos olimpiadoje  
mūsų gimnazijos 2a klasės moki-
nys Jokūbas Pelanskis tarpe      
10-okų iškovojo I-ąją vietą ir bu-
vo apdovanotas aukso medaliu 
bei I laipsnio diplomais.  
04-14 – vyko Šiaulių miesto 1 
klasių mokinių istorijos olimpia-
da, kurioje dalyvavo  penki romu-
viečiai. Benediktas Trumpulis 
laimėjo  II-ąją vietą. 
04-16 – Šiaulių miesto meninio 

skaitymo konkurse vokiečių kal-

ba „Pavasario taku“ 9-10 klasių 

grupėje 1-ąją vietą laimėjo 1a 

klasės mokinys Paulius Užgalis. 

04-17 – paskelbti geografijos 
Kengūros rezultatai. Dvidešimt 
keturi 1-4 klasių gimnazistai ban-
dė savo jėgas geografijos žinių 
kovose. Geriausiai sekėsi AR-
NUI  DIKTANUI, jis apdovano-
tas Sidabrinės Kengūros diplomu. 
04 -9, 10, 11 – Kauno A. Puškino 
gimnazijoje vykusioje  Lietuvos 
mokinių rusų kalbos respubliki-
nėje olimpiadoje 3a klasės gim-
nazistė Julija Novikova laimėjo II 
vietą. Be to, Julija dar apdovano-
ta Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro pagyrimo raš-
tu  kaip meninio skaitymo kon-
kurso nugalėtoja. 
04-24 – II-ajame respublikiniame 
solistų ir vokalinių ansamblių 
konkurse vokalinis ansamblis 
„Fresco“  tapo laureatu (III vieta). 
Beje, balandžio 15 d. S. Sondec-
kio menų gimnazijoje organizuo-
tame Šiaulių miesto vokiškos dai-
nos konkurse  

su LR Švietimo ir mokslo minis-
terija, 3a klasės gimnazistė Ginta-
rė Pakulytė laimėjo II-ąją vietą 
(Gintarė sukūrė trumpametražį 
dokumentinį filmą „Miško se-
suo“). 

04-30 – Švietimo ir mokslo mi-
nisterijoje apdovanoti gamtos 
mokslų konkurso „Mūsų eksperi-
mentas“ nugalėtojai. Šiemet kon-
kursui buvo pateikti 49 darbai.  
Mūsų gimnazijos 3 kl. mokinių  
Karolinos Misevičiūtės, Sandros 
Gerybaitės ir Edgaro Dubeikaičio 
darbas „C3 augalo pupelės ir C4 
augalo kukurūzo augimo efekty-
vumo palyginimas dabartinėmis ir 
šiltėjančiomis klimato sąlygo-
mis“ (mokytojai Lina Kneižienė 
ir Teresė Šėporaitienė) pateko 
tarp laureatų . 

05-01 – gimnazijos šokių kolekty-
vas „Eurika“ (vadovė Arnolda 
Kapačinskienė) dalyvavo tarptau-
tiniame šokių festivalyje-
konkurse „Baltic Brilliant“ Vil-
niuje ir iškovojo I vietą ( beje, 
balandžio 19 d. šis kolektyvas 
Šiaulių miesto ir apskrities šiuo-
laikinių šokių konkurse „Te visad 
šviečia saulė“ užėmė II vietą).   
05-4–11 –  aštuoni 1-2 klasių mo-
kiniai ir penkios mokytojos buvo 
išvykę į Hyvinkaa (Suomijoje), 
kur vykdė tarptautinio Nordplus 
projekto „Praktinių metodų taiky-
mas kiekvieno mokinio pažangai“ 
veiklas. 
05-07 – „Romuvos“ gimnazijoje 
vyko tradicinis padėkos vakaras 
„Romuvos garbė“. Renginio metu 
apdovanoti mokiniai, kurie šiais 
mokslo metais savo pasiekimais  

(nukelta į 12 psl.) 
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garsino gimnazijos vardą. Padė-

kos žodžiai skambėjo ir mokinių  

tėveliams bei juos rengusiems 

mokytojams. Gimnazijos direkto-

riaus teigimu, visus mokslo me-

tus fiksuoti didžiausi mokinių 

laimėjimai šiais mokslo metais 

daug svaresni nei pernai. Padėkos 

„Romuvos garbė“  įteiktos 53 

romuviečiams, už ,,Romuvos“ 

gimnazijos vardo garsinimą ir 

gabių mokinių ugdymą apdova-

notas 21 pedagogas. Metų chemi-

ku išrinktas daugiausiai laimėji-

mų šiemet pelnęs J. Pelanskis,  

metų fiziko bei metų geografo 

nominaciją pelnė A. Diktanas, 

metų biologe tapo I. Jurkutė. 

Metų lituanistas –  A. Labinas, 

anglų k. žinovu pripažintas K. 

Žalys, rusų k. žinove – J. Novi-

kova. Metų matematiku išrinktas 

L. Zacharovas, geriausia istorikė 

– A. Samalionytė. Metų atlikėjas 

– M. Saulius, atlikėja – I. Povi-

laitytė. „Gerumo aitvaro“ nomi-

nacija šiemet skriejo į N. Norku-

tės rankas. Metų sportininkė pri-

pažinta tarptautinių varžybų lai-

mėtoja, lengvosios atletikos 

sportininkė –   

K. Vaidžiulytė. Metų aktyviste 

tapo mokinių seimo narė D. Gus-

tytė. 

05-09 – sužinojome, kad kovo 19 

dieną gimnazijoje vykusiame kon-

kurse „Kengūra 2015” dalyvavo 

net 69 gimnazistai. Į Lietuvos ge-

riausiųjų trečiokų penkiasdešimtu-

ką pateko trečiokai Linas Zacha-

rovas (36 vieta) ir Linas Sasnaus-

kas ( 50 vieta) . 

05-09 – mūsų gimnazijoje vyko  

pučiamųjų instrumentų festivalis 

konkursas ,,Pučiam‘‘. 

(Nuotraukos iš gimnazijos  

archyvo) 

Gegužės  7 – 9 dienomis Nidoje vyko XXVII 
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada ,,25 
Lietuvos socialinių ir ekonominių permainų 
metai”. Į olimpiadą buvo pakviesti geriausi ge-
ografijos žinovai iš visos Lietuvos, kurie 
perkopė pereinamąjį balą. Nidoje  Šiaulių 

miesto garbę gynė ,,Romuvos” gimnazijos ketvirtokas Arnas Diktanas (jo mokytoja – Egidija 
Katilavičienė) ir Didždvario gimnazijos antros gimnazinės  klasės mokinys Kipras Tallat Kelpša (mokytoja 
Sniegina Raubaitė). 

Atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų reikšmę, kompiuterinio raštingumo svarbą, mokinių skaitmen-
inio raštingumo lygį į olimpiados programą buvo įtraukta nauja užduotis – ,,Geografiniai tyrimai inter-
nete”. Arnas šioje rungtyje buvo nepralenkiamas ir apdovanotas specialiu prizu. 

Olimpiados programa labai plati. Dalyviams teko parodyti ne tik 
žinias, bet ir ištvermę. Pirmiausia buvo tikrinamos teorinės žinios, 
atliekamas internetinis testas, geografiniai tyrimai internete, 
vaizdinės užduotys. Ypač sunkus 6 km ilgio , 14 stotelių geografinis 

takas. 
Arnas Diktanas ir Kipras Tallat Kelpša  

XXVII Respublikinėje geografijos 
olimpiadoje iškovojo garbingas antras 
vietas ir apdovanoti sidabro medaliais. 
Arnui ir Kiprui linkime sėkmės atrankoje į 
tarptautinę geografijos olimpiadą, kuri šie-
met vyks Rusijoje – Maskvoje ir Tvėrėje. 

Mokytoja Egidija Katilaviėienė 

Maketavo — Meda Dargytė, redagavo — Vilius Priščiapionokas, konsultavo — Vida Norvaišienė 


