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Skirta atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti

Romuviečiai Lietuvos valstybę
augina kasdien ir kiekvienas savaip

2a klasės mokiniai??????????????????????????????????.
??????????????????????????? nuotr.

2a klasės netradicinė pilietiškumo pamoka aktų salėje.
Astijaus Čarausko nuotr.
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„Romuvos“ bendruomenė

Mokinių tėvų ir senelių prisiminimai
apie 1990m. kovo 11-ąją
„Aš nepatikėjau, kad tai tikra,
man tai buvo kaip nerealus įvykis – stebuklas. Bet, praėjus tam
tikram laikui, aš tuo patikėjau –
mes esame laisvi ir nepriklausomi.“
Emilija Šimkevičienė,
2c kl. mokinės Smiltės Zauraitės
močiutė
3e kl. mokinė Greta Vaškytė. Mariaus Vaškio nuotr.

„Jaučiausi keistai – tėvai džiaugėsi, o mes su broliu stovėjome ir nesupratome, kas vyksta. Nebuvo nei
karo, nei pasakojimų apie trėmimus –
nebuvo aišku ir negalėjau suvokti,
kodėl reikia džiaugtis.“
Neringa Vaišienė,
1d kl. mokinės Urtės Vaišytės mama
„Pamenu, man buvo 10 metų, buvau
pas babą – visur kaukė ir aidėjo sirenos.
Mano tėtį kartu su visais vežė prie savivaldybės.“
Edita Silvanavičienė, 2e kl. mokinės
Gabijos Silvanavičiūtės mama

2a kl. mokiniai Liutauras Petrauskas ir Edvinas Kalinauskas.
Astijaus Čarausko nuotr.

„Po tiek metų gyvenimo talonais, žvėriukais
(red. – pinigai su gyvūnų atvaizdais), nuolat trūkstant prekių ir maisto, nesitikėjome, jau nebeturėjome vilties gyventi geriau. Labai aiškiai pamenu,
kaip posėdžių salėje nuėmė kabėjusį herbą nuo
sienos, vos po Nepriklausomybės atkūrimo akto
pasirašymo. Visi verkėme džiaugsmo ašaromis.“
3a kl. mokinės Miglė Puriuškytė ir Augustė Tubytė.
Viltės Mereckytės nuotr.

Eugenija Paškauskienė,
2a kl. mokinės Soteros Babrauskytės močiutė

su laisve

Kaip nugalėti savo vidinius demonus,
dėl kurių bijau būti laisvas žmogus, o ne tas,
kuris neretai būna toks, kokį jį nori matyti
Kiti?
Aš – ne aš, o tai, ką nori matyti ir girdėti
Kiti? O ką pasakys Kiti: tėvai, kolegos, Facebook draugai ir pažįstami, daugiabučio laiptinės kaimynai, smalsūs praeiviai gatvėje?
Bet ar man tai turėtų rūpėti?
Tegul jie galvoja, ką tik nori, bet tyliai,
be komentarų ir replikų.
Tegul netrukdo laisvai lietis kūrybai.
Tegul nestabdo nesustabdomo minčių
srauto, kuris užlieja ir ištaško viską aplinkui.
Dabar – misija Iššūkis auginti savo laisvę.

Vidinis dialogas
„Romuvos“ mokiniai
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1d kl. mokinės Urtės Vaišytės piešinys „Ateities horizontas“.
Teksto autorė – Gintarė Kulbeckienė.
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„Romuvos“
„Romuvos“ bendruomenė
kūrybininkai

„Trispalviai“ matematikos uždaviniai

1 uždavinys:
Prie, virš ar ant pastatų keliamos Lietuvos valstybinės vėliavos yra 1 m pločio ir 1,7 m ilgio. Kiek reikia sunaudoti audinio, norint pasiūti Lietuvos vėliavą, jei siūlėms sunaudojama
12 proc. audinio? (Atsakymą pateikite 0,1 m2 tikslumu.)

3b kl. mokinė Karolina Miliauskaitė, 4a kl. mokinys Justas
Jankauskas ir Didždvario gimnazijos mokinys Armandas Dagys.
Emos Guzaitės nuotr.

2 uždavinys:
Lietuvos valstybinė vėliava gali būti ir kitokių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytų matmenų, tačiau šių vėliavų audeklo pločio ir
ilgio santykis visada turi atitikti santykį 3 : 5.

3a kl. mokiniai: Andrius Civilka, Naglis Vaitekūnas,
Dominykas Šlipaitis ir Aivaras Šarauskas
Domanto Bučinsko nuotr.

1. Kiek reikia raudono, geltono ir žalio audinio, atskirai siuvant
150 x 250 cm vėliavą? (Atsakymą pateikite 0,1 m2 tikslumu.)
2. Kokio pločio turi būti vėliava, jei jos ilgis – 21 cm?
Paruošė matematikos mokytoja Edita Klimaitė

Trispalvė „Romuvos“ bendruomenė

Gimnazijos laikraščio makete naudoti tik originalūs lietuviški kompiuteriniai šriftai: Palemonas, sukurtas minint lietuviškos spaudos atgavi-

mo šimtmetį, ir Signato, sukurtas pagal Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos laikraštis
„VIVAT Romuvensis!“
Leidžiamas nuo 2020 m. sausio 2 d.
Redakcijos adresas:
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
Dainų g. 7, 112 kab., 78325 Šiauliai

Laikraštį leidžia Žurnalistikos ir kūrybinių medijų
būrelio nariai
Tiražas 50 egz.
El. p. gintare.kulbeckiene@romuvosgimn.lt
Tel. (8 41) 55 29 01

Redakcija:
Vyr. redaktorė Sotera Babrauskytė
Žurnalistės: Urtė Vaišytė, Gabija Silvanavičiūtė, Smiltė Zauraitė
Gimnazijos mokinių nuotraukos.
Dizainerė-maketuotoja Sotera Babrauskytė
Būrelio vadovė Gintarė Kulbeckienė

