
1

Romuva
Š

Romuva
Šiauliu „Romuvos“ gimnazija

NNrr.. 8844

Balandis
2014

MMaammaa,,

VViissuuoommeett žžvveellggddaammaa ttaauu įį aakkiiss bbiijjaauu ttoo,, kkąą ggaalliiuu jjoossee

iiššvvyyssttii...... BBiijjaauu mmyylliimmoo žžmmooggaauuss sskkaauussmmoo,, lliiūūddeessiioo,,

nnuussiivvyylliimmoo...... BBiijjaauu iiššvvyyssttii aabbeejjoonnęę.. ŽŽiinnaauu,, kkaadd ttaaii ggaall

iirr bbaannaalluu,, bbeett vviiss ttiieekk...... JJeeii nnee ttuu,, vvooss pprriieešš kkiieekk ddaauuggiiaauu

nneeii aaššttuuoonniioolliikkaa mmeettųų nneeppaaaauukkoojjuussii ssaavvoo ggyyvvyybbėėss ddėėll

mmaannoossiiooss aattssiirraaddiimmoo...... JJeeii nnee ttuu...... JJeeii nnee ttaavvoo ggyyvvyybbėė iirr

ssttiipprryybbėė jjoojjee!!

Mokyklos archyvo nuotr.

NNeebbūūččiiaauu ppaažžiinnuussii ttiieekk ddaauugg...... NNeebbūūččiiaauu ttuurrėėjjuussii ggaalliimmyybbėėss aattmmeerrkkttii aakkiiųų iirr ppaammaattyyttii bbeerriibbiioo ppaassaauulliioo

ggrroožžiioo iirr ggėėrriioo.. JJeeii nnee ttuu,, nneebbūūččiiaauu iiššvvyydduussii ppiirrmmųųjjųų ssaauullėėss ssppiinndduulliiųų,, ššvveellnniiaaii gglloossttaannččiiųų ttrraappiiąą ttyykkaauuss rryyttoo

rraassąą,, iišš nnuuoossttaabbooss kkaarrttuu ssuu ssaauullee ssppiinnddiinnččiiųų žžmmooggaauuss aakkiiųų,, llaaiimmiinnggaaii kkrryykkššttaauujjaannččiiųų ddaarr ggyyvveenniimmoo nneetteeiissyybbėėss

nneeppaalliieessttųų iirr nneeiiššggąąssddiinnttųų vvaaiikkųų,, rreeaallyybbėėss mmaattaaiiss nneeiiššmmaattuuoottųų iirr nneeppaattiikkrriinnttųų jjųų ssvvaajjoonniiųų......JJeeii nnee ttuu!!

NNeebbūūččiiaauu ggaavvuussii ggaalliimmyybbėėss iiššggiirrssttii.. IIššggiirrssttii ttyyllaauuss bbeekkrraaššččiioo rruuggiiųų llaauukkoo ššnnaarrėėjjiimmoo...... KKuurrttiinnaannččiioo,, bbeett

kkaažžkkuuoo nneeppaaaaiišškkiinnaammaaii rraammiinnaannččiioo aauuddrriinnggooss jjūūrrooss ooššiimmoo...... NNuuoossttaabbiiooss,, ggyyvveenniimmuuii įįkkvveeppiiaannččiiooss ggeenniiaalliiųų

kkoommppoozziittoorriiųų ssuukkuurrttooss mmuuzziikkooss......AAkk,, ttaass VViivvaallddiiss!!

IIrr nneettuurrėėččiiaauu ggaalliimmyybbėėss jjaauussttii ddeellnnee iiššttiirrppuussiiooss ssnnaaiiggėėss,, ttoobbuullaaii ššiillttoo vvaassaarrooss lliieettaauuss iirr mmyylliimmoo žžmmooggaauuss

ššiirrddiieess ppllaakkiimmoo,, hhaarrmmoonniinnggoo iirr nneeppaaaaiišškkiinnaammaaii ddeerraannččiioo ssuu mmaannuuoojjuu –– ttiikk,, ttiikk,, ttiikk...... TTaarrssii nnuuoossttaabbiiaauussiiooss

ssiimmffoonniijjooss aauukkššttaaii kkyyllaannččiioo ppaauukkššččiioo ssppaarrnnuuooss......TTiiee mmaarrggii ssaakkaallaaii!!

JJeeii nnee ttuu,, nneebbūūččiiaauu ggaavvuussii ggaalliimmyybbėėss kkuurrttii,, ppaažžiinnttii,, ssuuvvookkttii,, vveerrttiinnttii,, ttiikkėėttii,, mmyyllėėttii,, ttrrookkššttii,, ssiieekkttii...... JJeeii nnee

ttuu,, nneebbūūččiiaauu ggaavvuussii ggaalliimmyybbėėss ggyyvveennttii!!

VVaarrgguu,, aarr kkaaddaa rraassiiuu ttiinnkkaammiiaauussiiųų žžooddžžiiųų TTaauu aattssiiddėėkkoottii.. VVaarrgguu,, aarr eeggzziissttuuoojjaa ppaakkaannkkaammaaii žžooddžžiiųų ttaamm......

TTaavvoo ddėėkkaa aašš ttuurriiuu vviissąą ssaavvoo ggyyvveenniimmąą ššiieemmss žžooddžžiiaammss ssuurraassttii.. IIrr aašš jjųų vviissaaddaa iieešškkoossiiuu -- ttaaiipp kkaaiipp žžiibbuuttėė

nnoorrėėddaammaa pprroo ttaannkkmmęę ppaassiivvooggttii ssaauu ppiirrmmąą jjįį ssaauullėėss ssppiinndduullįį,, ttaaiipp kkaaiipp žžuuvvėėddrraa nnoorrėėddaammaa aattssiikkvvėėppttii,, ttaaiipp

kkaaiipp vvėėjjaass...... TTaaiipp kkaaiipp ttuu,, mmaammaa!!

MMyylliiuu ttaavvee llaabbiiaauu uužž vviisskkąą.. TTiikk nnoorriiuu,, kkaadd ttaaii žžiinnoottuumm......TTiikk,, ttiikk,, ttiikk......

TTaavvoo EEggllėė
TTrraaddiicciinniiss ššeeiimmųų vvaakkaarraass

„„PPaabbūūkkiimmee kkaarrttuu““

Balandžio 9 dieną mūsų gimnazijoje vyko tradicinis šeimų vakaras. Buvo

pakviesti romuviečių tėveliai, broliai, sesės, seneliai. Nors svečių buvo

nedaug, bet vakaro atmosfera buvo jauki, nuoširdi. Susirinkusiuosius

linksmino ,,Romuvos“ gimnazistų mišrus choras, grojo orkestras, šoko

,,Eurikos“ šokėjos, pasirodė kiti scenos nebijantys gimnazistai. Renginio

metu dailės mokytoja D. Petrylienė mokė dažyti kiaušinius, o šalia aktų

salės buvo kviečiama pasigrožėti antrokų pagamintais kalendoriais,

paruošto maisto nuotraukomis ir apžiūrėti gimnazistų piešinius.

Rosita Valuckytė 2f, kl.
Mokyklos archyvo nuotr.
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Balandžio 710 dienomis Šiauliuose vyko projektas „Moksleivių savaitė 2014“. Tai savaitės trukmės mainai, kurių

metu dalyvaujančios projekte mokyklos susikeitė grupe moksleivių. O dalyvavo šios mokyklos: „Romuvos“, Lieporių,

„Saulėtekio“, Šiaulių universiteto ir Didždvario gimnazijos. Projekto pagrindinis tikslas buvo skatinti moksleivių

mokymosi motyvaciją, supažindinti su kitos mokyklos gyvenimu, tvarka, būreliais, vykdomais renginiais.

Pirmąją dieną vyko projekto atidarymas „Saulėtekio“ gimnazijoje: buvome supažindinti su jo tikslais, taip pat

koncertavo mokyklos muzikinė grupė „ORE“.

Antrąją dieną vyko paskaita Šiaulių universiteto bibliotekoje. Paskaitoje galėjome daugiau sužinoti apie komandinį

darbą, lyderystę. Vėliau žaidėme žaidimus, kad galėtume geriau susipažinti su kitais projekto dalyviais.

Trečią ir ketvirtą dienomis vienuoliktokai

mokėsi jiems paskirtose gimnazijose. Aš pati

pakliuvau į Didždvario gimnaziją. Tai tikrai

kitokia mokykla nei mūsų. Vidus

nerenovuotas, grindys medinės, sienos ir

spintelės aprašinėtos, bet vis dėlto mokykla

labai jauki. Mokytojai ir mokiniai draugiški,

malonūs, paslaugūs (kaip ir mūsų

mokykloje). Kadangi patekau į bakalaureato

klasę, visos pamokos vyko anglų kalba, be

to, mokiniai į pamokas atsineša savo

nešiojamus kompiuterius arba planšetes ir

jomis naudojasi, nes kai kurios knygos yra

elektroninio formato. Be to, lankiausi

psichologijos ir filosofijos pamokose, kurios

buvo labai įdomios.

Mūsų gimnazijoje taip pat svečiavosi

mokiniai iš kitų mokyklų. Tikiuosi, kad jiems

čia patiko. O aš tikrai nesigailiu, kad

dalyvavau šiame projekte, nes susipažinau

su naujais žmonėmis, pamačiau, kaip vyksta

pamokos kitoje mokykloje. Tad jei pasitaikys

ir jums proga dalyvauti panašiame projekte,

pasinaudokite tokia proga ir tikrai

nepasigailėsite.

Kamilė Stupuraitė, 3e kl.

Mokyklos archyvo nuotr.

RReeddaakkttoorrėėss žžooddiiss

Sveiki, mieli skaitytojai! Pastarąjį mėnesį įvykių tikrai netrūko –

dešimtokų bei dvyliktokų įskaitos, atostogos, įvairūs renginiai ir kt.

Galima sakyti, jog balandis atėmė daug laiko. Deja, ateinanti

gegužė nežada jokių pokyčių – darbų vis daugės. Turėsime spėti į

renginius, konferencijas, sėdėti „užsikasę“ knygomis, bet, manau,

turi likti laiko sau, draugams ir artimiesiems. O juk šiltėjantys orai

tik ir vilioja atsipūsti bei pramogauti. Kad ir kaip bebūtų, visiems

vertėtų susikaupti ir pasistengti išlaikyti norimus mokymosi

rezultatus (tik nepersistenkit), o taip pat nepamiršti dovanoti

šypsenų vieni kitiems. Žurnalistų klubas jums linki turiningo

gegužės mėnesio.

Samanta Guseva, 2b kl.
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Apie teatrą yra sakoma, kad tai meninės išraiškos priemonė,

išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje, dalyvaujant

artistams ir publikai. Tačiau toks jo apibūdinimas, mano supratimu,

labai neišsamus, nes nepasako to, kas svarbiausia, emocijų,

kurios aplanko tiek scenoje vaidinantį, tiek žiūrovo kėdėje sėdintį.

Tai gyvenimas, kuris, tiesa, tęsiasi tik kelias valandas, bet jo

pamiršti jau nebegalima. Tad ir man teatras primena vaikystę, nes

tada jo magija buvo tokia galinga, kad žiūrėdama į sceną svajojau

užaugusi tapti aktore, ėmiau lankyti teatro studiją. Vėliau supratau,

kad aktorė nebūsiu ir šiandien esu tik žiūrovė, kiekvieną kartą

laukianti, kol pakils paslaptinga uždanga, vedanti į mistišką pasaulį,

žiūrovė, kuriai teatras nėra tik sociumo atspindys. O į klausimą, ką

man reiškia teatras, atsakyti nėra paprasta, kaip ir žodžiais sunku

įvardinti, ką reiškia tėvai, namai, tėvynė. Bet pabandysiu paaiškinti,

kodėl mane taip vilioja vaidybos persmelkta erdvė ir ką man reiškia

teatras.
Teatras man pirmiausia yra žaidimas. Sudėtingas, daug jėgų, energijos, patirties, išmonės reikalaujantis žaidimas, kurio dalyvis

būti, deja, gali ne kiekvienas. Taip apibūdindama savo santykį su teatru nesu originali, nes yra filosofų, kurie žaidimu laiko netgi

žmogaus gyvenimą, tačiau būtent taip sau aiškinu tai, kas vyksta scenoje, kas taip įsiskverbia į sąmonę, kad ilgai neduoda

ramybės. Žaisti sugeba ne kiekvienas, tik tas, kuris nuolat ieško. Rašytojas, kurdamas pjesę, ieško tokių istorijų, kurias

žaisdamas žmogus imtų mąstyti, analizuoti, svajoti, maištauti, kurias jaustų, o ne matytų. Režisierius turi surasti, sukurti

taisykles, priimtinas, suprantamas ir tiems, kurie yra žaidimo dalyviai, ir tiems, kurie jį kartais tik stebi. Žiūrovas žaidžia kartu su

aktoriais, nuo kurių profesionalumo priklauso, ar žaidimas bus paveikus, azartiškas. Esu laiminga, nes tuose spektakliuose,

kuriuos man teko matyti, žaidė aukščiausios klasės meistrai: Vaiva Mainelytė, Virginija Kochanskytė, Sigitas Račkys, Arūnas

Sakalauskas, Marius Jampolskis, Saulius Balandis, Nijolė Mirončikaitė, Rimanta Krilavičiūtė, Sigitas Jokubauskas. Visų

neišvardinsiu, bet mūsų aktoriai ne vaidina, o gyvena ir veikia scenoje taip nuoširdžiai ir neabejodami, kaip vaikystėje žaidžia

vaikai. O žiūrovo apsilankymas teatre prasmingas yra tada, kai jis sugeba ne stebėti, o žaisti kartu su pjesės autoriumi,

režisieriumi ir aktoriais. Tai itin sudėtinga, bet jeigu žmogui pavyksta matyti, o ne žiūrėti, jis yra laimingas, nes patiria tai, ko dėka

gali pasakyti, kad teatras jam reiškia labai daug. Tai gal ir banalu, bet kai žaidimas, trunkantis kelias valandas, užburia, supurto

tarsi elektros srovė, sukrečia, jam pasibaigus nesinori daug kalbėti.

<...>

Taigi man teatras  ypatingas reiškinys. Jis puoselėja žmogiškąsias vertybes: meilę, atjautą, pagarbą. Nuo Antikos laikų žmogus

eina į teatrą ieškodamas sukrėtimo ar nusiraminimo ir nė pats nepajunta, kaip tampa to sudėtingo žaidimo dalyvis. Man teatras

jau turbūt gyvenimo būdas, o spektaklių kūrėjai – išskirtinės asmenybės, kurias Dievas apdovanojo didžiuliu talentu valdyti

žmogų.

Akvilė Čalutkaitė, 3a kl.

Bijau, kad pyktis neužterštų sielos.

Deja, bet jis mane jau palytėjo.

Bijau, kad man pavydas neužtemdytų akių.

Deja, bet jos regėti nebegali.

Bijau, kad baimė neužvaldytų mano kūno.

Deja, judu aš kaip lėlė, tampoma už siūlų.

Bijau, kad kerštas nepajuodintų širdies.

Deja, tamsi ji ir funkcionuoti nebegali.

Be sielos aš, be gyvo žvilgsnio ir be meilės.

Lyg porcelianinė kraupi lėlė.

Ieva Noraitytė, 3e kl.

KKąą mmaann rreeiišškkiiaa tteeaattrraass??

Asmeninio archyvo nuotr.



Romuva

4

0044..0022  „Saulėtekio“ gimnazija pakvietė mokinius ir mokytojus į Tarptautinę tarpdalykinę teorinępraktinę konferenciją „Pasaulis po K. Donelaičio

saule“. Konferencijoje dalyvavo ir romuvietės Ugnė Jurgelytė bei Dovilė Gustytė, 1c klasės mokinės, kurios skaitė pranešimą „Lietuviškasis

Herodotas“.

0044..0022  iš 12 tūkstančių Lietuvos mokinių, kovo mėnesį dalyvavusių nacionaliniame konkurso „Švari kalba – švari galva“ pirmajame etape, 100

geriausiai atlikusių kompiuterines lietuvių kalbos užduotis buvo pakviesti išbandyti savo jėgas respublikiniame ture. Tarp jų – „Romuvos“ antrokai

Goda Miltenytė ir Deividas Laucius bei 1f klasės mokinė Karolina Blovieščiūtė. Jie atliko kompiuterines užduotis Vilniuje (Goda ir Deividas surinko

po 96 taškus ir buvo visai arti prizininkų) ir dalyvavo gražioje konkurso apibendrinimo šventėje LR Prezidentūros Baltojoje salėje. Čia visus

dalyvius sveikino Švietimo ir mokslo ministras dainius Pavalkis bei konkurso globėja Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

0044..0022 Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras organizavo paukščių inkilų parodąkonkursą visiems, kurie myli paukščius ir gamtą. Mūsų mokyklos

mokiniai Lukas Paulauskas ir Kornelija Mažulytė varžėsi 912 klasių grupėje. Dešimtokams buvo nelengvas išbandymas, nes kiekvienoje

amžiaus grupėje buvo skiriama tik viena prizinė vieta. Bet kruopštus, teisingai atliktas darbas atsipirko su kaupu: Lukas grįžo su apdovanojimu.

0044..0022 „Romuvos“ gimnazijoje vyko tradicinis pietinio rajono progimnazijų jaunųjų mokslininkų

konkursas „Gamtos pasaulis po kepure“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Aštuntokų

komandos atliko įvairias biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų

užduotis. Gimnazijos šeimininkai – „Romuviečiai“  svečiams demonstravo 3 klasių mokinių sukurtus

videofilmus apie gamtos mokslų eksperimentus ir žmogaus ekologiją. Jie aštuntokams vedė ir

nuotaikingą „Minčių lietaus“ viktoriną.

0044..0077 gimnazijos merginų mėgėjų futbolo komanda sporto žaidynių tarpmokyklinėse salės futbolo

varžybose iškovojo 11ąąjjąą vviieettąą..

0044..0077 gimnazijos trečiokai kartu su mokytojomis Gitana Trinkaite, Rasida Laurinavičiene ir Giedre Samalioniene netradicinėje lietuvių kalbos ir

literatūros pamokoje, skirtoje Teatro metams paminėti, kalbėjosi apie teatro meną, apie literatūros kūrinių inscenizacijas, apie tai, ką mums

reiškia teatras ir kodėl daugelį taip vilioja vaidybos persmelkta erdvė.

0044..0077 sporto salėje vyko tradicinis Velykinis tinklinio turnyras 3 klasių mokiniams. I vietą iškovojo

3 d klasės komanda.

0044..0077 1b ir 1a klasių mokiniai kartu su auklėtojomis lankėsi Žaliukų malūnininko sodyboje.

Edukacinio užsiėmimo „Margučių raštai“ tikslas  susipažinti ir pasidalinti patirtimi apie įvairias

velykinių margučių marginimo technologijas.

0044..0088 vyko susitikimas su kunigu Mindaugu Malinausku SJ. Dalyvavo 9 klasių mokiniai.

Susitikimo metu kalbėjomės apie saviugdą, dorybes ir ydas, pasiruošimą šv. Velykų šventėms.

0044..0088 gimnazijos krepšininkai laimėjo pusfinalio varžybas su S.Daukanto gimnazijos komanda ir

pateko į finalą. Geriausiu sezono žaidėju pripažintas 4a klasės mokinys Linas Šyvis.

0044..0088,,0099 į mūsų gimnaziją atvyko mobili demonstracinė laboratorija. Tai rudenį mūsų gimnazijoje

vykusios „Tyrėjo dienos“ 2asis etapas. Gimnazistai turėjo išskirtinę progą susipažinti su

moderniausia moksline įranga, kartu su mokslininkais atlikti biologijos, fizikos ir chemijos

eksperimentinius darbus. Laboratorijoje dirbo 8 mokslininkai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų, o

kartu su jais ir 13 mokinių iš „Romuvos“ gimnazijos ir „Romuvos“ progimnazijos.

0044..0099 Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko tarpmokyklinis stipriausių mokinių konkursas,

kuriame puikiai pasirodė 2d klasės gimnazistas Martynas Orlovas. Jis tapo savo amžiaus grupės

nugalėtoju ir buvo apdovanotas net 6 (visų rungčių nugalėtojas) ppiirrmmooss vviieettooss medaliais,

čempiono taure bei diplomu.

0044..1100 projekto „Etnografija iš arti“ nariai dalyvavo socialinėje akcijoje „Tradiciniai kiaušinių

marginimo ženklai ar trafaretiniai lipdukai? “ pietinio rajono bulvare.

0044..11001122  Druskininkuose vyko dvidešimt pirmosios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados

respublikinis etapas. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazistė 3c klasės mokinė Ieva Ivanova puikiai

pasirodė olimpiadoje ir laimėjo III vietą. (Tęsinys 5 psl.)

Mokyklos archyvo nuotr.

Mokyklos archyvo nuotr.

Mokyklos archyvo nuotr.

Mokyklos archyvo nuotr.

ŽŽiinnuuttėėss ppaabbiirruuttėėss
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0044..11551177  Airidas Labinas pateko į Lietuvos mokinių, jaunųjų prozininkų, konkurso 25ą.

0044..2244  linksmai, įdomiai ir kūrybiškai IIb klasės gimnazistė Greta Šilinskaitė pratęsė darbą

„Splius” komandoje, į kurią įsiliejo dalyvaudama „ Mokinių profesinės praktikos savaitėje”. Nors

darbo savaitė ir baigėsi, tačiau Greta buvo pakviesta toliau, kartu su „Splius” kūrybine grupe,

kurti pagal „Grammy“ apdovanotą Pharrello Williamso dainą „Happy“ šokį, kurio metu į gatves

išėjo per šimtą laimingų šiauliečių. Kelių minučių pavasariškame „We Are Happy From Šiauliai“

vaizdo klipe juda begalė laimingų veidų: futbolininkai, policininkai, ugniagesiai, NATO kariai,

senjorai, darželinukai ir kt.

0044..2244  1e klasės mokiniai vėl lankėsi bibliotekoje ir dalyvavo renginyje, skirtame Jono Biliūno

135osioms gimimo metinėms paminėti.

ŽŽiinnuuttėėss ppaabbiirruuttėėss

0044..2244  gimnazijoje vyko Kultūros egzaminas. Renginį iniciavo etikos mokytoja

Ingrida Saunorienė, informacinių technologijų mokytoja Nijolė Bružaitė, bibliotekininkė

Angelė Aleknienė ir lietuvių kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė. Pernai metais savo

kultūrines žinias bei patirtį įsivertino gimnazijos 14 klasių mokiniai, šiemet sulaukta

svečių iš trijų miesto  „Romuvos“, Gegužių, „Juventos“  progimnazijų bei trijų 

J.Janonio, Lieporių, „Saulėtekio“  mieto gimnazijų. Kultūros egzaminas vyko

informacinių technologijų kabinete, 21 dalyvis turėjo atsakyti į 70 klausimų iš įvairių

kultūros sričių pasirinkdamas vieną atsakymą iš trijų pateiktų variantų.

0044..2255  III klasių mokiniams individualizuoto mokymo auditorijoje vyko netradicinė etikos pamoka. Netradicinė todėl, kad mokiniai

visą pamoką galėjo „sėdėti“ facebooko puslapyje. Tačiau jie ne tik „sėdėjo“, bet ir klausėsi Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojos

Emilijos Samčenkaitės paskaitos „Ką pasako socialinio tinklo profilis?“.

BBaallaannddžžiioo mmėėnneessįį Šiaulių mieste įvyko jaunųjų istorikų olimpiada, kurioje puikiai pasirodė pirmų klasių gimnazistai: Paulius

Marcinkus laimėjo IIII vviieettąą, Ugnė Jurgelytė  IIIIII vviieettąą..

Mokyklos archyvo nuotr.

Mokyklos archyvo nuotr.

GGeegguužžėėss 11 66 ddiieennąą „„RRoommuuvvooss““ ggiimmnnaazzii jj ooss IIXX llaaiiddooss aabbiittuurriieennttaammss nnuusskkaammbbėėss
ppaasskkuuttiinniiss sskkaammbbuuttiiss ..

Parengė Kamilė Stupuraitė ir Karolina Staugaitė, 3e kl.

GGiimmnnaazziissttųų ppaassiieekkiimmaaii

Dažniausiai, kad jaustųsi laimingas, žmogus turi kažką pasiekti, svajones paversti tikrove. Be abejo, ką nors prasmingo

veikdamas, jis auga, tobulėja, atranda save.

„Romuvos“ gimnazijos mokytojų tikslas, kad jų mokiniai taptų aktyviomis, kūrybiškomis asmenybėmis, suprastų, ką jie geba

geriausiai, pasijustų tinkamai įvertinti. Tai įgyvendinti padeda ne tik darbas pamokose, bet ir dalykinių kompetencijų ugdymas

individualiose ar grupinėse konsultacijose. O įgytas žinias ir išsiugdytus gebėjimus mokiniai gali patikrinti dalyvaudami

kultūriniuose renginiuose, dalykinėse olimpiadose, konferencijose, įvairiuose konkursuose ir projektuose.

Kasmet gimnazistai pradžiugina savo mokytojus ir tėvus gerais rezultatais. Šiais metais taip pat didžiuojamės puikiais

mokinių pasiekimais įvairiose srityse. Gabių, talentingų mokinių „Romuvoje“ labai daug. Gimnazijos vardą garsina ir renginyje

,,Romuvos“ garbė“ bus pagerbti įvairių mokslo ir meno sričių jaunieji talentai: jaunieji fizikai – Jokūbas Pelanskis, Justinas

Rumbutis, Augustas Maciukas, Arnas Diktanas; jaunieji matematikai – Jokūbas Pelanskis, Justinas Rumbutis, Goda Miltinytė,

Paulius Marcinkus, Linas Sasnauskas, Arnas Diktanas, Linas Šyvis, Deividas Sendžikas, Justinas Januškevičius, Linas

Zacharovas, Dovilė Gustytė, Martynas Saulius, Urtė Daužvardytė; jaunieji biologai – Jokūbas Pelanskis, Kristijonas Žalys, Ignė

Jurkutė, Justinas Januškevičius; jaunasis chemikas – Jokūbas Pelanskis; jaunasis geografas – Arnas Diktanas; jaunasis

informatikas  Paulius Marcinkus; jaunieji istorikai –Rokas Gasparaitis, Goda Miltinytė, Gintarė Pakulytė; jaunasis technologas 

Deividas Bilius; jaunieji filologai ( lietuvių , anglų, rusų, vokiečių kalbos) – Airidas Labinas, Eglė Gražytė, Goda Miltinytė, Agnė

Konciūtė, Gerda Mikelionytė, Kristijonas Žalys, Arnas Diktanas, Ieva Ivanova, Viltautas Vėlaitis, Meda Dargytė, Paulina Janulytė,

Justina Ramonaitė, Vaida Visockytė, Ignė Jurkutė, Justina Pinskutė  Jasaitė, Edvinas Šarauskas; jaunieji menininkai – Aušros

Kardašienės vadovaujamas vokalinis ansamblis, atlikėja Gerda Mikelionytė.

Parengė Dana Streckienė



Romuva

6

Redakcija
Redagavo
Iliustravo

Konsultavo
Maketavo

Samanta Guseva

Ernesta Lipskytė,

Gerda Nevulytė

Dana Streckienė

Ernesta Račkauskaitė

GGiimmnnaazziissttųų ppaassiieekkiimmaaii

Dažniausiai, kad jaustųsi laimingas, žmogus turi kažką pasiekti, svajones paversti tikrove. Be abejo, ką nors prasmingo

veikdamas, jis auga, tobulėja, atranda save.

„Romuvos“ gimnazijos mokytojų tikslas, kad jų mokiniai taptų aktyviomis, kūrybiškomis asmenybėmis, suprastų, ką jie geba

geriausiai, pasijustų tinkamai įvertinti. Tai įgyvendinti padeda ne tik darbas pamokose, bet ir dalykinių kompetencijų ugdymas

individualiose ar grupinėse konsultacijose. O įgytas žinias ir išsiugdytus gebėjimus mokiniai gali patikrinti dalyvaudami

kultūriniuose renginiuose, dalykinėse olimpiadose, konferencijose, įvairiuose konkursuose ir projektuose.

Kasmet gimnazistai pradžiugina savo mokytojus ir tėvus gerais rezultatais. Šiais metais taip pat didžiuojamės puikiais

mokinių pasiekimais įvairiose srityse. Gabių, talentingų mokinių „Romuvoje“ labai daug. Gimnazijos vardą garsina ir renginyje

,,Romuvos“ garbė“ bus pagerbti įvairių mokslo ir meno sričių jaunieji talentai: jaunieji fizikai – Jokūbas Pelanskis, Justinas

Rumbutis, Augustas Maciukas, Arnas Diktanas; jaunieji matematikai – Jokūbas Pelanskis, Justinas Rumbutis, Goda Miltinytė,

Paulius Marcinkus, Linas Sasnauskas, Arnas Diktanas, Linas Šyvis, Deividas Sendžikas, Justinas Januškevičius, Linas

Zacharovas, Dovilė Gustytė, Martynas Saulius, Urtė Daužvardytė; jaunieji biologai – Jokūbas Pelanskis, Kristijonas Žalys, Ignė

Jurkutė, Justinas Januškevičius; jaunasis chemikas – Jokūbas Pelanskis; jaunasis geografas – Arnas Diktanas; jaunasis

informatikas  Paulius Marcinkus; jaunieji istorikai –Rokas Gasparaitis, Goda Miltinytė, Gintarė Pakulytė; jaunasis technologas 

Deividas Bilius; jaunieji filologai ( lietuvių , anglų, rusų, vokiečių kalbos) – Airidas Labinas, Eglė Gražytė, Goda Miltinytė, Agnė

Konciūtė, Gerda Mikelionytė, Kristijonas Žalys, Arnas Diktanas, Ieva Ivanova, Viltautas Vėlaitis, Meda Dargytė, Paulina Janulytė,

Justina Ramonaitė, Vaida Visockytė, Ignė Jurkutė, Justina Pinskutė  Jasaitė, Edvinas Šarauskas; jaunieji menininkai – Aušros

Kardašienės vadovaujamas vokalinis ansamblis, atlikėja Gerda Mikelionytė.

Parengė Dana Streckienė

PPrriieešš ppaatt ŠŠvv.. VVeellyykkųų aattoossttooggaass 22 kkllaassiiųų mmookkiinniiaaii įįvveeiikkėė ppiirrmmąąjjįį ppaassiieekkiimmųų ppaattiikkrriinniimmoo eettaappąą –– iiššllaaiikkėė lliieettuuvviiųų kkaallbbooss ((ddaalliieess

žžooddžžiiuu)) įįsskkaaiittąą.. VViieennii jjaaii rruuooššėėssii ssaavvaarraannkkiišškkaaii iirr ppaarrooddėė ssaavvoo kkūūrryybbiišškkuummąą bbeeii ddaarrbbššttuummąą,, kkiittiieemmss pprriirreeiikkėė ppaannaarrššyyttii iinntteerrnneettee aarr

ddrraauuggųų ppaaggaallbbooss.. NNoorriissii ppaatteeiikkttii kkeelliiųų kkrruuooppššččiiaaii ddiirrbbuussiiųų ggiimmnnaazziissččiiųų kkaallbbųų iiššttrraauukkaass,, iišš kkuurriiųų mmaattyyttii,, jjoogg ssąąmmoonniinnggaaii bbuuvvoo

ddoommėėttaassii tteemmoommiiss,, aattlliikkttii ttyyrriimmaaii,, iiššssaakkyyttaass ssaavvaass ppoožžiiūūrriiss..

VViieeššųųjjųų kkaallbbųų iiššttrraauukkooss

Trumpųjų žinučių rašymas keičia įvairią ir gausią lietuvių kalbos žodžių visumą. Šiandien savo kalboje aptarsiu bendravimo

trumposiomis žinutėmis leksikos ypatumus.

Atlikau tyrimą – apklausą ,,Kaip rašote trumpąsias žinutes?“ Draugų bei pažįstamų paprašiau anonimiškai užpildyti anketą ir

atsakyti į kelis klausimus. Anketos dalyviai atskleidė dažniausiai vartojimus trumpinius, kai žodžiuose ar žodžių junginiuose

paliekamos 23 raidės. Tsg(tiesiog); kvk?/ka u?/ ka vk?/ka dr?/ ka tu? (ką veiki?); mb/tel/tlf(mobilusis telefonas). Taip pat

išvardino dažniausiai vartojamus skolinius iš kitų kalbų. Namiokas(užuomina); nolaiferis(neturintis gyvenimo žmogus); geimeris

(žaidėjas); šaibos (pinigai); kaldra (antklodė). Dauguma mano draugų, pažįstamų bei artimųjų trumpąsias SMS žinutes rašo

vartodami trumpinius, skolinius ir barbarizmų trumpinius.

Ieva Beleckaitė, 2b klasė

Dažnas skundžiasi, kad užsienyje sunku rasti su kuo bendrauti lietuviškai, o vaikai ne tik neturi su kuo kalbėti, bet ir kur

mokytis lietuvių kalbos. Man tai panašu į išsisukinėjimą arba į nesidomėjimą. Daugelyje šalių yra šeštadieninės ir

sekmadieninės lietuvių mokyklėlės, kuriose vaikai gali išmokti pagrindų. Žinoma, ši paslauga yra mokama, be to, lietuvių kalbos

pagrindų vaikus išmokyti galėtų ir patys tėvai. Dar galima paminėti, jog visos lietuvių ambasados organizuoja renginius, parodas

ar šiaip pasisėdėjimus. Ambasadose visi renginiai yra nemokami. Suaugusiems tai puiki galimybė susipažinti su užsienio

lietuviais, o vaikams – galimybė susirasti draugų lietuvių ir gerinti kalbos įgūdžius. Kai kuriose šalyse yra net lietuvių bažnyčios,

o tai suteikia dar viena galimybę neišsižadėti gimtosios kalbos. Mėginti nenutolti galima ir laisvalaikiu, neskiriant tam daug

pastangų – skaityti lietuviškas knygas ir straipsnius internete ar žiūrėti filmus lietuvių kalba. Būdų gimtosios kalbos puoselėjimui

užsienyje yra, tik ne visiems jie rūpi...

Greta Šilinskaitė, 2 b kl.

GGiimmnnaazziissttųų rraaššiinniiųų ppeerrlliiuukkaaii

• Jeigu bibliotekas uždarytų, didelė dalis jaunimo nežinotų, kas yra Marčiulionis, Kudirka ir t.t.

• Elektroninė knyga būtų bloga, nes jaunimui pradėtų skaudėti akis, o paprastos knygos kaip tik stiprina akis.

• Todėl reikia išsaugoti biblioteką ir knygas, nors jų niekas neskaito.

• Atradimai žmogui praplečia akiratį, apšviečia jį ir suteikia galimybę jam siekti vis aukštesnio apšvietimo.

• Laisvas žmogus turi labiau prisižiūrėti savo asmeninį gyvenimą.

• Kiekvienoje įstaigoje turėtų būti tokia erdvė, kur visi galėtų bendrauti su visais žmonėmis.

• Mes dar tik mokiniai, dar nesame priklausomi nuo savęs.

Parengė Vaida Visockytė, 4d kl.




