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Laukimas – gyvenimo dalis. Kažko laukiame, o kai pa-
galiau tai įvyksta, viskas prasideda iš naujo. Na, o dabar 
pati laukiamiausia šventė – Kalėdos – ateina pas mus, 
lydima sniego ir šaltuko. Dauguma planuoja, kokias 
dovanėles dovanoti, kaip papuošti eglutę... Juk tai nuos-
tabu! Netrukus pasklis kalėdinės nuotaikos ir visi bus 
super duper laimingi. O kad laukimas neprailgtų ir kiek-
viena diena prasidėtų saldžiai, čiumpame advento kalen-
dorius! 

Samanta Guseva, 3b kl. 

11 d. – gimnazijos operos pristatymas; 
17 d. – šventinis bendruomenės vakaras; 
19 d. – karnavalai; karnavalų temos:  
1-2 kl. – šventiniai flashmobai (nemokantiems angliš-
kai – šventiniai šokiai...)  
3-4 kl. – MTV apdovanojimai 

Informavo neformaliojo švietimo ir pa-

galbos skyriaus vedėja Marta Benaitytė 

Kas gi ta „Rudens mozaika 2014“? Tai įvairiausių žanrų mėgėjų meno kolekty-
vų ir atlikėjų festivalis mūsų mieste. Šio festivalio tikslas – populiarinti mėgėjų 
meno kolektyvus, skatinti juos tobulėti, turtinti įvairių žanrų išraiškos priemones, 
aktyvinti suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų kultūrinį gyvenimą.  

Atrankos vyko lapkričio 4 -25 dienomis, jų metu buvo renkami dainininkai bei 
kolektyvai, kurie lapkričio 29 dieną pasirodė baigiamajame koncerte . Čia primin-
sime, kokie mūsų gimnazijos atlikėjai pasirodė tradiciniame Šiaulių miesto rengi-
nyje.   
Lapkričio 6 dieną solistų vakaro atrankoje atlikusi Igorio Berinio kūrinį „Kvepia 
sodai“, 2d klasės mokinė Karolina Rekštytė (apie ją ir jos talentą rašėme 86-ame 

„Romuvos“ 
gimnazijos laik-
raščio numery-
je), pateko į bai-
giamąjį laureatų 
koncertą. Solistų 
vakare dalyvavo 
ir Rūta Pelenytė. 
Lapkričio 19 
dieną folkloro ir kitų žanrų kolektyvų vakaro at-
rankoje dalyvavo pučiamųjų instrumentų 
Orkestras „Romuva“, vadovaujamas mokytojo 
Romualdo Žukausko.  

(Nukelta į 2 p.) 
 

Rūta Pelenytė 

Orkestras ,,Romuva” 
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 „Sweet Vibes“ 

Gimnazijos choras 

„Kosmėja“ „Eurika“ 

Akvilė ir Eimantas 

(Atkelta iš 1 p.)  
Taip pat lapkričio 19 dieną atrankoje dalyvavo ir 

nemažai mūsų gimnazijos grupių.  
Akvilė Andriuškaitė bei Eimantas Navickas pasiro-
dė kaip duetas ir atliko V. Kernagio dainą „Išeinu“. 

Jie patys sako, jog dalyvauti festivalyje „Rudens 
mozaika“ nusprendė atsitiktinai, gavę mokytojos Vir-
ginijos Užienės pasiūlymą. Akvilė su Eimantu teigia, 
kad abu myli muziką ir kartais drauge parepetuoja. 
Nors jie gana kuklūs ir sako, kad didelių ateities planų 
kaip duetas neturi, tačiau tikriausiai dauguma žmonių, 
kuriems teko juos girdėti, norėtų pamatyti dar ne vieną 
šio dueto bendrą pasirodymą scenoje. 
Festivalio scenoje AlexClare dainą „Too Close“ atliko 
romuviečių grupė „Enter“: Meda Dargytė 

(vokalas), Lukas Šalavėjus (bosinė gitara), Vilius 
Priščiapionokas (elektrinė gitara), Eimantas Navic-
kas (ritminė gitara), Paulina Nemaniutė 
(klavišiniai). Grupė susikūrė visai neseniai, tačiau 
geba sudominti ir prikaustyti publikos dėmesį neįprasta 
dainų aranžuote ir darniu garsų skambesiu. 

„Enter“ 

Broliai Juozas ir Vilius Masėnai kartu su kitais grupės 
„SweetVibes“ nariais (kiti – iš Juliaus Janonio 
gimnazijos) atliko Wilkinson „Afterglow“, bei Rudimental 
„RightHere“ dainas. Grupei kuriantis keitėsi atlikėjai, bet 
dabar ji stabilios sudėties. Broliai Masėnai, paklausti, ko-
dėl su grupe nusprendė dalyvauti rudens mozaikoje, atsa-
kė, kad jiems patinka groti mėgstamą muziką. 
Lapkričio 14 dieną šiuolaikinio šokio vakaro atrankoje 
dalyvavo šokių kolektyvas „Kosmėja“, kuriame 
šoka romuvietės Evelina Zmitraitė, Erika Norvilaitė. 
Taip pat dalyvavo mūsų mokyklos šokių kolektyvas 
„Eurika“.  
Rudens mozaikos chorų vakare dalyvavo mūsų gimnazijos 
choras. Jo pasirodymas puikus, bet patylėsiu, 
nes apie mūsų vis gražėjantį chorą, matyt, reikės ateity 
gražių dalykų prirašyti. 
(Nuotraukos iš puslapio Lenta 777 )            

Parengė Milda Zurbaitė , 2f kl.  
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Pirmokų adaptacija – 
tolesnės sėkmės garantas 

    Atėjimas į kitą mokyklą – tai susidūrimas su įvai-
riais sunkumais, kuriuos sukelia naujas mokymo turi-
nys, padidėjusi jo apimtis, kontrolė bei atsiskaitymo 
formos ir, žinoma, skirtingi pedagogų reikalavimai, 
tai naujos gyvensenos ir veiklos, naujos padėties vi-
suomenėje, naujų santykių su suaugusiais ir vienme-
čiais pradžia. Labai svarbu, kad vaikas mokykloje 
jaustųsi gerai, todėl gimnazijoje ir įgyvendinama 
pirmų klasių adaptacijos programa. Būtina pažinti 
vieniems kitus, išsakyti lūkesčius, susitarti dėl veiklos 
prioritetų. Prasidėjus mokslo metams pirmų klasių 
mokinių susitikimuose su gimnazijos administracija ir 
buvo kalbėtasi ne tik apie reikalavimus ir tvarką mo-
kykloje, bet ir apie naujų gimnazistų pomėgius, porei-
kius, išklausyti jų pageidavimai. Suprantama, kad 
daugiausia laiko su savo vaikais praleidžia klasių auk-
lėtojos, kurių organizuojamos veiklos orientuotos į 
darnaus kolektyvo formavimą. Pirmokai mokslo metų 
pradžioje vyko į pažintines ekskursijas (į poeto Z. 
Gėlės, kurio vardu pavadinta viena gimnazijos audi-
torija, tėviškę), kurios puiki galimybė pažinti vie-
niems kitus, įgyti naujos patirties. Pirmokų krikštynos 
ir inauguracija suteikė jiems gimnazisto statusą, kuris 
reikalauja ir atsakomybės. 

   Kaip jie jaučiasi, klausėme ir pačių gimnazistų, kaip 
sekasi vaikams – jų tėvų. 143 gimnazijos pirmokų daly-

vavo apklausoje „Pirmieji žingsniai mokykloje“. Beveik visi (97% džiaugiasi gimnazijos jaukumu ir tvarka, 94% 
joje jaučiasi saugūs. Dauguma (82%) spalio pabaigoje jau teigė, kad spėjo priprasti prie gimnazijos aplinkos, moky-
tojų, taisyklių. Mokiniai pastebi, jog sprendžiant įvairius klausimus į jų nuomonę atsižvelgiama, siūloma dalyvauti 
popamokinėje veikloje, renginiuose.  Kiek daugiau nei pusė pirmokų kartais naudojasi mokytojų pagalba konsulta-
cijų metu, ir net 70% teigia darantys viską, ką gali, kad rezultatai džiugintų. 98% jaučia auklėtojų dėmesį, rūpinimą-
si klase. Džiugu, kad beveik visi tėvai yra patenkinti mokykla (91%) ir jos teikiama informacija apie vaiko sėkmes 
ar sunkumus.  

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė 

Trečiokų adaptacija 
3-ių klasių gimnazistams, panašiai kaip ir pirmokams, 

tenka iš naujo „prisitaikyti“ gimnazijoje. Todėl pirmieji 2 
mokslo metų mėnesiai yra skiriami jų adaptacijai. 
     Kodėl išskiriamas šis laikotarpis? Priežastis ne viena: 
vieniems trečiokams tenka mokytis naujame klasės kolekty-
ve, kitiems – susipažinti su nauja klasės auklėtoja ir dalykų 
mokytojais ir, be abejo, nemažai daliai reikia įprasti prie 
griežtesnių mokymosi reikalavimų, didesnės asmeninės at-
sakomybės (juk tenka pasirinkti mokymosi dalykus, kurie 
vėliau bus susiję su studijų kryptimi). 
     Siekiant, kad mokymosi trečioje klasėje pradžia neatro-
dytų tokia gąsdinanti, buvo stengiamasi gimnazistams padė-
ti. Mokyklos administracijos atstovai susitiko su kiekvienos 
klasės mokiniais atskirai, aptarė jiems rūpinčius klausimus, 
paaiškino, ko iš jų tikimasi šiais mokslo metais. Socialinė 
pedagogė ir klasių auklėtojos atidžiai stebėjo jų lankomumą 
ir pažangą, bendravo su gimnazistais, jų tėvais ir dėstančiais 
mokytojais. Trečiokams iškylantys sunkumai taip pat rūpėjo 
gimnazijos psichologei Ingai Maslauskienei ir karjeros koor-
dinatorei Ingridai Saunorienei. 
     Praėjus adaptaciniam laikotarpiui, akivaizdu, kad trečio-
kai gimnazijoje jaučiasi gerai ir saugiai. Daugelis supranta 
savo pareigas ir jaučia motyvaciją mokytis. 

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė 

Rašant rašinį pritrūksta idėjų, kokiu kūriniu pasiremti? Mėgsti žiūrėti filmus ir manai, kad tai būtų puikus kultūrinis 

kontekstas? Dar pernai Lietuvos mokinių parlamento nariai sudarė ilgą sąrašą filmų, naudingų rašant rašinį, o mes 

kiekvieną mėnesį pamėginsime atrinkti naudingiausius filmus! Rubriką pradėsime nuo lietuviškų filmų! 

 

Kitą mėnesį grįšime su naujos temos sąrašu!  Nuo šiol savaitgalius galėsi praleisti ne tik linksmai, bet ir naudingai! 

    Parengė Greta Šilinskaitė, 3b kl. 

Filmai Režisieriai Nagrinėjamos temos 

Kaip mes žaidėme revoliuciją Giedrė Žickytė Kultūros įtaka politikai, muzikos poveikis 

Ekskursantė Andrius Juzėnas Tremtis 

Pokalbiai rimtomis temomis Giedrė Beinoriūtė Šeimos vertybės 

Trispalvis Vytautas V. Lansbergis Partizanų kova ir gyvenimas 

Dievų miškas Algimantas Puipa Tremtis, viltis, priespauda, tėvynės ilgesys (Filmas 
pagal privalomą B. Sruogos romaną) 

Miškais ateina ruduo Raimondas Vabalas Lietuvos  ir miško paralelė, meilė... (Filmas pagal 
privalomą M. Katiliškio romaną) 

Vaikai iš Amerikos viešbučio Raimundas Banionis Paauglystė, maištas, priespauda, Lietuvos okupaci-
ja 

Niekas nenorėjo mirti Vytautas Žalakevičius Lietuvos pokario kaimas, humanizmas... 
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Vaikinas, ku-

rio didžiausia 

aistra – filma-

vimas, sako: Mėgstu bendrauti, susipažinti su naujas žmonėmis ir nauja veikla. Esu labai išrankus, pradedant kojinių 

spalva, baigiant specialybe, su kuria siesiu savo ateitį, gyvenimą. Nuo mažens siekiau motokroso  aukštumų. Šiuo 

sportu užsiiminėjau 9 metus, pasiekiau gerų rezultatų. Pasitraukęs iš motokroso atradau menų pasaulį. Domiuosi 

naujųjų medijų menais. Užsiimu teatru, filmavimu, režisūra, vestuvinių, muziki-

nių, reklaminių klipų kūryba, piešiu, teko ir tapyti.  

Kaip susidomėjai filmavimu? Ką tau tai reiškia? Ar nori sieti su tuo ateitį? 

Susidomėjau filmavimu prieš porą metų, kai pradėjau lankyti Naujųjų medijų 

mokyklą. Ten gavau užduotį sukurti filmuką apie savo augintinį. Grįžęs namo 

pasiėmiau fotoaparatą, šį tą nufilmavau, išmokau minimaliai montuoti, sudėjau 

kadrus, pridėjau muziką ir taip sumontavau savo pirmąjį filmuką. Ilgainiui man 

nebeliko laiko lankyti Naujųjų medijų  mokyklos. Savarankiškai pradėjau kurti 

video ir dalyvauti įvairiuose konkursuose. Esu gana uždaras žmogus, pasitaiko, 

kad nesugebu suformuluoti minties, tačiau visą sukauptą grožį, emociją man 

puikiausiai pavyksta išreikšti ekrane. Kai kuriu, jaučiuosi laisvas, galiu kurti, 

apie ką tik noriu, rašyti, ką noriu, ir filmuoti, ką noriu. 

Labai daug galvoju apie ateitį. Manau, jog jau žinau, ko noriu iš savęs ir kur 

dar reikia tobulėti. Klausausi filmų teorijos paskaitų, bendrauju bei semiuosi žinių iš dabartinių filmų režisierių, vaiz-

do operatorių, aktorių,  taip įgaunu vis daugiau praktinių ir teorinių žinių. Mane domina filmų režisūra, vaizdo opera-

toriaus darbas bei aktorystė. Noriu studijuoti naujųjų medijų menus. Dalyvavau VDU rengiamame projekte 

„Moksleivi, pabūk studentu“, kuriame susipažinau artimiau su šia specialybe. Norėčiau išvykti į užsienį, jeigu ne 

studijuoti, tai bent pasivaikščioti užsienio kino virtuvėje ir pasižiūrėti, kiek ji skiriasi nuo lietuviškosios. 

Esi veiklus žmogus, tad, manau, Tau yra tekę dalyvauti 

daugybėje konkursų ar festivalių bei projektų. Kokios 

patirties juose įgavai, kuris buvo įsimintiniausias? 

Labai daug festivalių esu aplankęs su teatru. Dažnai va-

žiuojame į juos, susitinkame su kolektyvais iš Lietuvos ar 

užsienio, rodome savo pastatytus spektaklius.  Labiausiai 

man patikęs projektas – tai „Kino knyga 2014“. Ten pate-

kau nusiuntęs savo trumpametražį filmą. Projektas vyko 

Vilniuje. Nuvažiavęs į kino dirbtuves, sutikau be galo daug 

bendraminčių, tai mane labai sužavėjo. Gali kalbėti su 

žmogumi, kurio beveik nepažįsti, valandų valandas be sus-

tojimo. Turi ką pasakoti, apie ką kalbėti. Diskutuoji apie įvairiausius dalykus, pavyzdžiui, apie meną, taip, kaip nepa-

sikalbėsi su bendraklasiais, pavargusiais nuo kasdienės rutinos. Nuvažiavęs ten pajutau savyje gyvastį! Susitikau su 

keturiais gerais Lietuvos režisieriais, lankiausi paskaitose, kūriau filmą, tad įgavau tikrai daug praktinių ir teorinių 

žinių. Svarbiausia, privalėjau savyje atrasti tai, ko dar nebuvau radęs, suvokiau, kad reikia siekti kiek galima dau-

giau, užsibrėžti tikslą bei plėsti savo pažinčių ratą.  

Puiku! Belieka viltis, kad kada nors kur nors išvysime tavo kūrybinius darbus. 

Kalbėjosi Meda Dargytė, 3a kl. 

„Išbandyk save“ – renginys, skIrtas Lietuvos kariuomenės dienaI paminėti  
Lapkričio 19 dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko renginys „Išbandyk save“. Susirinko daug moksleivių iš 

„Romuvos“, „Sandoros“ ir Gytarių progimnazijų, ŠU, „Saulėtekio“ ir „Romuvos“  gimnazijų. Laikas buvo praleistas 
smagiai ir nuotaikingai, dalyviai išmoko labiau pasitikėti vieni kitais ir bendradarbiauti kartu su savo komandos nar-
iais. Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 605 kuopos savanoriai atliko parodomąją programą, kurios metu 
dalyviai tūrėjo įsidėmėti ruožą. Renginyje buvo įvairų kliūčių ir užduočių, kurias įveikiant teko parodyti ne tik savo 
sportinę jėgą ir greitį, bet ir gudrumą. Kad užduotis būtų įveikti sunkiau, dalyviai buvo aprengti karinėmis lie-
menėmis ir turėjo užsidėti sunkias kuprines. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir prizais. Pakalbinti keli 
renginio dalyviai džiūgavo, kad teko dalyvauti ir įgyti naujų įgūdžių. Nors pavyko užsigauti alkūnes ir kelius, jie 
buvo laimingi. 

Miglė Ignatavičiūtė ir Agnė Turauskaitė, 1c kl. 

Nuotrauka iš filmavimo aikštelės 
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Kas iš mūsų skaitytojų nepažįsta Bilo Geitso? Na, gal vienas kitas; dauguma pažįsta, nes Bilas Geitsas – turtin-

giausias planetos žmogus.  

Daugelis tikriausiai žino, kad Geitsas turi tris vaikus ir auklėja juos, vadovaudamasis griežtomis taisyklėmis: 

vaikai turi dirbti ir visko siekti patys. Visą savo turtą jis planuoja išleisti labdarai, o savo vaikams palikti tik 0,2% ir 

nė cento daugiau.  

Ir jeigu nežinote kaip, anot Bilo Geitso, reikia gyventi, skaitykite viską iki galo. Mums atrodo, kad kai kuriems 

gimnazistams turtingiausio planetos žmogaus patarimus derėtų įsirėminti ir pasikabinti virš lovos.  

Štai 11 pagrindinių principų, kuriuos, anot jo, turi suvokti kiekvienas jaunas žmogus: 

Gyvenimas nesąžiningas, susitaikyk su tuo. 
2. Pasauliui nerūpi tavo savimonė ir savigarba. Pasaulis laukia iš tavęs kokių nors pasiekimų, prieš priimdamas rimtai 
tavo savigarbą. 
3. Mažai tikėtina, kad tau pradės mokėti 40 tūkst. per metus iš karto po mokyklos baigimo. Tu netapsi kompanijos 
viceprezidentu su limuzinu ir asmeniniu vairuotoju kol nenusipelnysi to. 
4. Jei manai, kad tavo mokytojas griežtas ir reiklus – palauk, kol susipažinsi su savo viršininku. Priešingai nei moky-
tojo, tavo viršininko karjera priklauso nuo to, kaip tu susitvarkai su savo darbais. 
5. Kepti mėsainius McDonalde – ne gėda. Tavo protėviai bet kokį darbą, net ir tokį, būtų pavadinę „gera proga“. 
6. Neskubėk dėl visų savo nelaimių kaltinti tėvus. Nedejuok dėl savo nesėkmių, o mokykis iš jų. 
7. Prieš tau gimstant, tavo tėvai nebuvo tokie nuobodūs ir neįdomūs žmonės, kokie tau atrodo dabar. Jie tapo tokie, 
uždirbdami pinigus tavo nerūpestingai vaikystei, skalbdami tavo drabužius ir klausydamiesi tavo nesibaigiančių tauš-
kalų apie tai, koks tu fainas. Taigi, prieš išvykdamas saugoti Amazonės miškus, kuriuos naikina gobši tavo tėvų kar-
ta, pabandyk bent jau susitvarkyti savo kambarį. 
8. Mokykloje buvo uždrausta skirstyti vaikus į laimėtojus ir nevykėlius, gyvenime 
– ne. Kai kuriose mokyklose nustojo rašyti blogus pažymius ir leido laikyti testus 
ar atsakinėti į klausimus tiek kartų, kiek prireiks, bet realiame gyvenime viskas 
visai kitaip. 
9. Gyvenimas nėra suskirstytas į semestrus, jame neegzistuoja vasaros atostogos 
ir labai mažai darbdavių yra suinteresuoti padėti tau susirasti savo tikrąjį „aš“. Tu 
turi pats surasti tam laiko. 
10. Nepainiok realaus gyvenimo su tuo, kas rodoma per televiziją. Realiame gy-
venime žmonės praleidžia didžiąją laiko dalį ne kavinėje, o darbe. 
11. Palaikyk gerus santykius su akiniuočiais-botanikais.  Labai tikėtina, kad vie-
nas iš jų kada nors taps tavo viršininku. 

 
http://idomybes.pasmama.lt/straipsnis/11-dalyku-kuriu-taves-neismoke-mokykloje
-900 

„Šaunu, mokytoja ir vėl nusprendė mane pakankinti...“ – visiems pažįstama mintis. Visuomet galvojame, kad moky-
tojos neturi ką veikti, todėl ir užduoda namų darbus. O mes visi tokie „užsiėmę“, kad tam neturime laiko. Tačiau, ar 
pagalvojate, kokia tikroji namų darbų paskirtis? Tikriausiai ne. Juk mokytoja tikrai nėra kažkokia ragana, kuri tik 
„buria“, kad mums to prireiks. Iš tiesų, namų darbai gali būti net ir dovana, nes juos atlikę mes žymiai geriau parašo-
me visus kontrolinius darbus ir mūsų rezultatai tik gerėja. Tad nebūkite kaskart tokie susiraukę ir džiaukitės, nes nuo 
to tik jums patiems geriau. 

 Samanta Guseva, 3b kl. 
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Paulius Užgalis, 1a kl. 
Miniatiūra 

PASKUTINIS SAULĖLYDIS 
 Leidžiantis saulei senas kareivis budėjo ant senos pilies sienos. Pilis buvo 

senesnė už jį. Išorinėje  pusėje stūksojo seniai nuskilęs ir nukritęs sienos mūro 

gabalas. Kareivis rankoje laikė ietį, kuri dabar jam buvo daugiau ramstis nei 

ginklas. Jis vilkėjo odinę tuniką, turėjo ant galvos užsidėjęs nedidelį geležinį 

šalmą, iš po kurio kyšojo gyvenimo rutinos nuspalvinti žili plaukai, kūną gramz-

dino kaustyti odiniai batai... Jo veidas atrodė nualintas skausmo ir vargo, žiau-

rumų ir kasdienės bjaurasties. Kareivis stebėjo tolimą ir vienišą ąžuolą vidury 

lauko. Senis apie kažką galvojo, o saulė jau buvo beveik pasislėpusi už horizon-

te išsiraičiusių kalvelių. Jis dar kiek pastovėjo, kol kraujuojantis kamuolys visiš-

kai pasislėpė. Pasigirdo duslus žnektelėjimas...Nebuvo jokio riksmo, tik švelnu-

tis vėjo švilpimas ir iš netolimos gatvelės plyšio atsklidęs katino kniaukimas, o 

toje vietoje, kur ką tik buvo susidūrę vienišo ąžuolo ir dar vienišesnio kareivio nebylūs žvilgsniai, liko gulėti  iš va-

karo stropiai išgaląsta ietis. 

 

Paulius Užgalis 

Airidas Labinas, 2d kl. 

KITOKS PAVASARIS 
Pražysta akys 
Ežerų gelmėj 
Miškus slegia 
Inkaras Mėnulio 
 
Virpa vidury 
Bažnyčios varpas 
Atleisk drauge mano 
Kad nesugebėjau... 
 
Pražysta kūnai 
Šios nakties trejybėj 
Kelias vis dar ilgas: 
Tu ir aš nutylam 
 
Aš dar jaunas 
Bet jau abejingas 
Aš dar jaunas bet bijau 
Kad išeisiu 
 nepražydęs  

Spalio 12 dieną „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko antrasis šio sezo-
no žaidimas. Šiame etape mūsų komanda užėmė antrąją vietą. Taip pat 
mūsų gimnazijos mokiniai buvo paruošę savo turą, kurį vedė Airidas 
Pacauskis ir Goda Miltinytė. Jį sudarė dešimt įvairių klausimų. Štai keli 
klausimai, parengti mūsų gimnazistų: 
1. XIV a. tvirtinta: X yra tikras vienuolyno lobynas. Be X vienuolynas 
yra kaip virtuvė be puodo, stalas be valgių, upė be žuvų, sodas be gėlių, 
piniginė be pinigų, vynuogynas be vynuogių, bokštas be sargybinių, 
namas be baldų“. Kas yra X? (Biblioteka) 
2. Šiuo dviejų žodžių terminu yra vadinama 1991 m. sausio 13 d. Lietu-
voje, 1972 m. sausio 30 d. Šiaurės Airijoje, 1905 m. sausio 22 d. Sankt 
Peterburge bei keliolika kitų pasaulio istorijos įvykių. Parašykite šį ter-
miną. (Kruvinasis sekmadienis) 
3. Kokių dviejų sporto šakų meistro titulą turi Vladimiras Putinas? P.S. 
Vienos sporto šakos pavadinimas reiškia ,,lankstus kelias“, o pati sporto 
šaka atsirado Japonijoje XIX amžiaus pabaigoje. O kita sporto šaka ofi-
cialiai saulės šviesą pirmą kartą išvydo 1938 metais. (Dziudo ir Sambo) 

Justina Nemaniutė, 3a kl. 
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Girdėjome apie tyrimus, kurie nustatė, kad 
net 35% šiandienos jaunuolių visiškai neskaito knygų. Tačiau ar tik-
rai? Norėdami išsiaiškinti tai, atlikome apklausą mūsų gimnazijoje. 
Buvo apklausta 40 mokinių (20 berniukų ir 20 mergaičių). Pirmiau-
sia pasidomėjome, ar jie skaito knygas, ir visi iki vieno atsakė: 
„Taip“!  Tai bent – gimnazijoje nėra neskaitančių. (Tai kur pasidėjo 
tie 35%?..) Uždavus antrąjį klausimą paaiškėjo dar įdomesnis faktas: 

net 50% mūsų apklaustų romuviečių per metus perskaito daugiau negu 15 knygų, o kita likusi dalis mokinių – iki 10 
knygų. Labai įdomu, beveik neįtikėtina – visi mūsų gimnazijos mokiniai turėtų būti labai aukštos kultūros, labai 
šviesūs, labai išmintingi ir visai neturintys laiko nei televizoriui, nei kompiuteriu, nei štanginėms. Ir tada pak-
lausėme, kodėl gimnazistai skaito knygas. Sulaukėme labai įvairių atsakymų, kurie leidžia daryti išvadą, kad mūsų 
gimnazijoje yra mokinių, skaitančių knygas ne tik dėl to, jog mokytoja liepia, bet ir dėl įsitikinimo, kad knygų skai-
tymas didžiausias išsilavinimo šaltinis. Deja, kai kurios atsakymų formuluotės atskleidė, kad daliai mūsiškių 
grožinių tekstų skaitymas nė kiek nepadeda aiškiai formuluoti savas mintis, kad jų vaizduotė skurdoka arba (oi, oi, 
oi...) jie skaitė knygas, bet matė špygas...  
 Vis dėlto pateikiame kelis atsakymus, pirmas – „Skaitau tik tas knygas, kurios reikalingos mokyklo-
je.“ (Kotryna Kirklytė, 1e kl.). Antras – tikrų tikriausia išimtis: „Skaitau, nes be skaitymo netobulėtų mano 
kūryba.“ (Airidas Labinas, 2d kl.) Trečias – kritiškas draugų, kurie, girdi, perskaito po 10 knygų per metus, 
tikėkimės, kad jie supras, kas toliau parašyta: „Pirmiausia, knygos žadina vaizduotę. Taip pat knygos yra viena iš 
geriausių atsipalaidavimo priemonių, kai tuo pačiu metu žmogus gali įsisavinti žinias. Kadangi šiuolaikinei 
visuomenei trūksta kūrybiškumo ir vaizduotės lakumo,– skaityti knygas yra būtina, kad galėtume tinkamai bręsti ir 
vystytis kaip tikrų eruditų karta.“ (Meda Dargytė, 3a) 
 Kas tikrai skaito, padarys tinkamas išvadas. 
 Jiems, skaitantiems, primenam: bibliotekoje yra beveik visos knygos, pretenduojančios tapti 2013 Metų knygo-
mis,– imkit ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit, kaip XVI amžiuje sakė M. Mažvydas! Ir dar viena įdomybė: 
iš penkių poetų, kurių lyrikos knygos dalyvauja Metų knygos rinkimuose, du yra Z. Gėlės premijos laureatai – 
Vytautas Stankus („IŠ VEIDRODŽIO, UŽ”), ir Mindaugas Nastaravičius („MO”), abu, beje, yra viešėję mūsų 
gimnazijoje ir skaitę mums savo eilėraščių, ir mums tie eilėraščiai patikę… Pasidomėkim – gal ir šįkart patiks. 

Paulina Nemaniutė ( 3a kl.) ir kiti  
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Interviu su gimnazijos socialine pedagoge Raimonda Samuiloviene 
1. Kokios yra didžiausios mokinių bėdos ? 
Manau, didžiausios mokinių bėdos susijusios su lankomumu. Kitos didesnės problemos – tai gimnazistų rūkymas ir 
internetinės patyčios.  
2. Kaip keitėsi mokykla, mokiniai per Jūsų darbo metus ? Problemų padaugėjo ar sumažėjo? 
Turiu pripažinti, kad kiekvienais metais praleistų pamokų skaičius vis didėja, o nuo to priklausantis pažangumas, 
deja, mažėja. Tačiau galima pasidžiaugti, kad kiekvienais metais triukšmo mokyklos koridoriuose vis mažiau. 
3. Galbūt prisimenate linksmą istoriją iš Jūsų darbo? 
Taip, prisimenu. Kartą atėjo vaikas ir skundžiasi, kad nebeturi portfelio – pavogė. Sukeliam visą mokyklą ant kojų, 
viską išnaršom, visus įtartinus ir neįtartinus tikrinam, stačiai siautėjam. Kažkuris dar paklausė nukentėjusio, ar jis 
kartais nepaliko portfelio namie. Ne, ne! Jis nepaliko, dar ir sportinės aprangos maišelį nešėsi, dabar tik šitą ir turi 
rankose. O vaikas iš toli – nenubėgsi, nepatikrinsi… Patikrino jis tik namo grįžes – pasirido, tikrai portfelį buvo 
namie palikęs.        

Gintarė Meiženytė, 2f kl.  

                               (Mėnesio sakinys) 

 Tie, kurie atsisako to, kas jiems naudingiausia. 

 Tie, kurie trokšta būti laisvi, bet neapkenčia besimėgaujančių laisve. 

 Tie, kurie priešinasi daugumos nuomonei. 

 Tie, kurie tvirtina, kad laisvė padaro žmogų vienišą. 

 Tie, kurie savo malonumui skaito knygas. 

 Tie, kurie mėgaujasi kiekviena gyvenimo minute ir visą laiką šypsosi. 

 Tie, kurie mėgsta būti vieni. 

 Tie, kurie myli, bet negali to pripažinti. 
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Anot O. de Balzako, visų mokslų raktas yra klaustukas. Tik ne visada mums užtenka noro ir jėgų klausimą 
iškelti... Lapkričio 17-21 dienomis gimnazijoje vyko Mokymosi motyvacijos skatinimo savaitė, siekiant priminti 
mokiniams apie mokymosi naudą bei įvairias jo formas.  

Šią savaitę skirtingose gimnazijos erdvėse mokiniai rado rimtus ir šmaikščius patarimus, kaip mokytis, kodėl 
verta skaityti ar rašyti/kurti, koks mokymosi „modelis“ naudingesnis – „turistinis“ ar „tikslingas“? (pagal Galvo-
cius.lt facebooke informaciją). 

Mokytojai organizavo kiek kitokias, nei įprasta, pamokas – pilietinio ugdymo pamoka su mokytoja K. Ka-
rošaite vyko Šiaulių miesto savivaldybėje. Mokiniai čia bendravo su tarybos nariu Jonu Bartkumi, diskutavo apie 
miesto biudžetą, aptarė darbo ypatumus. J. Mekšriūnienė mokiniams pasiūlė „Geografijos pamoką su telefonu“, ku-
rios metu sinoptinių žemėlapių analizę gimnazistai atliko naudodami mobiliuosius telefonus bei interneto išteklius. 
Be to, mokiniai išbandė įvairias logiką lavinančias užduotis pamokoje „Matematika ir loginis mąsty-
mas“ (matematikos mokytoja E. Klimaitė ir psichologė I. Maslauskienė). Mokytoja L. Kneižienė su mokiniais visą 
gimnaziją įtraukė į biologijos pamokas – apžiūrėję modelių parodą „Biologija lengviau“, daugelis žinojo, kas yra 
DNR, kiek sunkiau sekėsi prisiminti, kaip atrodo ir veikia virškinimo fermentai... 

Be to, gimnazistai dalyvavo akcijoje „Namų darbai=dovana man” – surinkę mokytojų parašus už savo atliktus 
namų darbus, gavo smagius prizus. Be to, socialinė pedagogė R. Samuilovienė išrinko ir skaniausiu tortu apdovano-
jo klasę, kuri šiemet praleido mažiausiai pamokų. 

Mokymosi motyvacijos skatinimo savaitę apibendrino video „Romuva mokosi“, kuriame bendruomenės na-
riai dalijasi mintimis apie mokymąsi.  

Inga Maslauskienė 

 

2f šiemet praleido mažiausiai pamokų. 
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 „Gamta buvo jų pragyvenimo šaltinis, būstas ar net jausmų vieta.“ 

 „Pagrindinis veikėjas Kurmelis ištekėjo už merginos, kurios tėvai pažadė-

jo duoti miško vien dėl to, kad vestų Marcę.“ 

 „Taip pat dėl savo meilės ir gerovės žmonės stengiasi sutarti su artimu 

sielai žmogumi ir kartu stengtis dėl bendro šeimos kraičio.“ 

 „Dar viena nepasikeitusi laimės samprata yra į materialines vertybes.“ 

 „Jonas Biliūnas, sukūręs daugybe kūrinių, kurie tapo gan populiarūs, bet 

jam nesisekė gyvenime.“ 

 „Žmonės aukojosi, nes norėjo išnykti, kaip kovotojai dėl kitų gerovės, 

norėjo būti gerbiami ir nepamiršti po mirties.“ 

 „Tačiau ne tik „Laimės žibūryje“ bet ir „Liūdnoje pasakoje“ pagrindinės 

veikėjos vyras Petras siekdamas laimės savo šeimai eina į sukilimą.“ 

 „Petras iš nevilties pradeda gerti ir praranda savo sugebėjimus, prageria 

pinigus ir nejučiom tampa girtuoklis.“ 

Parengė Julija, 3a kl. Ji dėkoja mokytojoms D. Streckienei, D. Vėlaitienei 

Mergina, kuri (viena iš 

nedaugelio) puoselėja 

Lietuvos kultūrą – gro-

ja kanklėmis. Laisvalaikį, kaip ir daugelis, mėgsta leisti su draugais. 

Kas Tave paskatino groti kanklėmis? Ar Tau grojimas teikia malonumą? 

Iš tikrųjų į muzikos mokyklą nuėjau dėl chorinio dainavimo specialybės, deja, bet 

nepriėmė dėl nustatyto amžiaus cenzo. Mokyklos budėtoja, pamačiusi, kad nusimi-

niau, pasiūlė pabandyti įstoti į kanklių specialybę. Taip gražiai ji kalbėjo apie šį inst-

rumentą, kad aš nieko nelaukusi užsirašiau. Ne kiek pats grojimas teikia malonumą, 

kiek žmonių teigiamos reakcijos į šio unikalaus instrumento skambesį ir sugebėjimą 

pavergti kiekvieno širdį. Kaip ir sakiau, norėjau dainuoti, tačiau nepasisekė. Ši nesėk-

mė buvo geriausia, kas galėjo nutikti mano gyvenime. Dabar negalėčiau įsivaizduoti 

savęs grojant kokiu nors kitu instrumentu. Kanklės – tai labai universalus instrumen-

tas, kuris teikia daug gerų emocijų. 

Tikriausiai dalyvauji įvairiuose konkursuose ir vyksti į įvairias keliones koncer-

tuoti. Kuri kelionė ar konkursas tau labiausiai patiko, kodėl? 

Man labiausiai patiko kelionė į Liuksemburgą. Į ją vykau su grupe „Sunny Girls“ ir 

mokytoja Kristina Kupryte. Kelionė truko dvi savaites. Pamatėme daug gražių vietovių ir miestų. Įsimintiniausia buvo, kai gro-

jome Liuksemburgo miesto centre ir vietiniai gyventojai pradėjo būriuotis aplink mus, nes juos sužavėjo mūsų grojama muzika 

bei neįprastas instrumentas – kanklės. 

Neabejoju, kad turi ir kitokių pomėgiu, be muzikos, kokie jie? Su kuo planuoji sieti ateitį? 

Be muzikos, dar mėgstu sportuoti, kepti keksiukus, o ypač keliauti. O ateityje, žinoma, ir toliau grosiu kanklėmis, tačiau jos 

nebus vienintelės mano gyvenime. 

Ką gi – sėkmės Tau. 

Kalbėjosi Meda Dargytė , 3a kl.  

 

*** 

Mokytojas užduoda klausimą: 

–  Kokie šios jėgos vienetai?  

–  Masėė... kvadratiniamee metre... 

–  Protas kubinėj dešroj. 

Kitas mokinys sako: 

Niutonai per metrą. 

Neblogai, o gal per kibirą? 

*** 

Mokytojas: 

– Trenk savo galvą į sieną ir ten 

nebus duobytės, o va, tau ant kaktos bus 

buobytė ir tada šauksi: „Oi, kaip mane stip-

riai siena paveikė!“ 

Užrašė Julija Novikova, 3a kl. 

Kvartetas, kuriame groja Greta ,,Saulėtosios Mergaitės“ 
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Naujojo„Romuvos“ gimnazijos MOKINIŲ SEIMO prezidentė Ilmena Povilaitytė 
 Pirmoje gimnazijos klasėje ji jau dirbo mokinių seime. Šįmet, kai Ilmena trečiokė, dar ir prezidente išrinko. 
Kaip pavyko, kad iš pažiūros labai kukli mergina pakliuvo į seimą? Anot Ilmenos, labai padėjo trijų draugų sukurtas 
gimnazistams skirtas filmukas.  Į klausimą, kaip jaučiasi (sunku, lengva, įdomu?..), Ilmena atsakė: labai patinka. 
Tiesa, jaučia atsakomybę, ypač prisimindama pernai prezidentės parei-
gas ėjusią Ievą Balvočiūtę – atrodo, kad pastaroji viską žinojo ir mokėjo, 
todėl dabar yra Ilmenai autoritetas. Beje, ir ateitį mergina norėtų sieti su 
tuo, ką dabar veikia mokinių seime.  

I. Povilaitytė pasakoja, kad bene svarbiausi seimo narių darbai – 
atstovauti gimnazijos mokinių interesams (atstovauti gimnazistams mo-
kykloje) ir dalyvauti savivaldų konferencijose (kur atstovaujama savai 
mokyklai) bei tokią konferenciją organizuoti mūsų gimnazijoje. Pernai 
„Romuvoje“ vyko konferencija apie karjerą per savivaldą, šių metų kon-
ferencijai naujasis seimas jau ruošiasi. 

O kaipgi Ilmena vertina „Romuvos“ gimnazistų bendruomenę? 
Mergina pastebi, kad gimnazistai aktyvūs (nori veikti), ypač dabartiniai 
pirmokai. Bet yra ir tokių, kurie – gal juokais, gal rimtai – mesteli: 
„Prezidentė...“ Jie tikrai reiklūs kitiems, deja, ne sau, patys dažniausiai 
yra neaktyvūs. Visiems gimnazistams mokinių seimo prezidentė nori 
pasakyti: „Nepykit, jei ne viskas pasiseka – visi gyvenam ir mokomės.“ 

6 klausimai iš vadinamosios M. Prusto anketos  
(M. Prustas atsakinėjo į 34 klausimus taip įdomiai, kad išgarsino 
pačią anketą).  
Atsakinėja naujojo „Romuvos“ gimnazijos mokinių seimo prezidentė: 

1.Mano pagrindinė yda: sunku pasakyti „ne“. 
2.Mano pagrindinė dorybė: supratingumas, visada ir  visur  galiu išklausyti žmonių, juos užjausti ir  
padėti. 
3.Kokioms klaidoms aš esu atlaidžiausia? Toms, kur ios neįskaudina manęs ir  nepr iverčia kentėti ar  
net verkti. 
4.Ko aš labiausiai nekenčiu? Neteisybės ir  melo. 
5.Gamtos dovana, kurią norėčiau gauti: Norėčiau mokėti skraidyti, tuomet būtų daug lengviau visur  
suspėti, sutaupyčiau daugiau laiko. 
6.Mano moto: Gyventi reikia prasmingai: taip, kad turėtum ką atsiminti ir  papasakoti savo anūkams. 
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Interviu su sveikatos priežiūros specialiste Leonora Mikuckiene 
„Romuvos“ gimnazijoje pradėjote dirbti neseniai. Kur Jūs dirbote anksčiau? 
-Dirbau Saulėtekio gimnazijoje, tačiau mažėjant mokinių skaičiui, teko ieškoti kito darbo. 
Kokie Jūsų pirmieji įspūdžiai mūsų gimnazijoje? 
-Geri, nes vaikai čia gražūs, draugiški. Taip pat galėčiau pasidžiaugti mokinių pasiekimais, nes jie  
garsina mokyklos vardą. 
Dėl kokių sveikatos problemų į Jus dažniausiai kreipiasi mokiniai? 
-Dėl pilvo, galvos, temperatūros. 
Kokių mokykloje turite pareigų? 
-Prižiūrėti vaikų sveikatą, mokyti teikti pirmąją pagalbą, skleisti informaciją apie sveikatą, organizuoti  
mokinių maitinimo priežiūrą. 
Kodėl nusprendėte pasirinkti būtent šią profesiją? 
-Anksčiau norėjau būti prokurore, bet susirgus tėčiui, nusprendžiau padėti žmonėms. 
Ačiū už atsakymus. Sveikatos Jums ir mokiniams. 

Akvilė Juzulėnaitė ir Augustė Rumbutytė, 2f kl. 
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11-11 – Saulėtekio gimnazijoje vykusiame Šiaulių miesto samprotaujamųjų rašinių kūrimo konkurse II vietą tarp 
trečiokų laimėjo Justina Ramonaitė (3a kl.). 
11-12 – sužinojome, kad mūsų gimnazija piimta į nacionalinę UNESCO asocijuotųjų mokyklų tarpą. Tai tarptautinis 
mokyklų bendradarbiavimo tinklas, kuriuo siekiama praturtinti mokyklų mokymo programas, diegti  naujus, novato-
riškus mokymo metodus, taip gerinant švietimo kokybę. (Detaliau žr. „Romuvos“ gimnazijos tinklalapyje.) 
11-12 – Šiaulių universitetinėje gimnazijoje vykusiame Šiaulių miesto oratorinio meno konkurse anglų kalba III vie-
tą laimėjo Kristijonas Žalys (2a kl.).  
11-12 ir 24 dienomis gimnazijos antrokai lankėsi Šiaulių apskri-
ties Vyriausiame Policijos Komisariate, kur susipažino su krimi-
nalisto-eksperto darbo specifika, tyrimo objektais, priemonėmis ir 
muziejiniais eksponatais. 
11-16 – sveikinome gimnazijos antroką  Airidą Labiną, kuris res-
publikiniame Moksleivių trumposios prozos konkurse „Mano 
laisvė“ laimėjo pirmąją vietą (konkursui buvo atsiųsti 75 apsaky-
mai!). 
11-16 – Tolerancijos diena. Visą savaitę etikos mokytojos Ingri-
dos Saunorienės paskatinti gimnazistai kūrė Tolerancijos knygą – 
iliustravo mintis, piešė, interpretavo, samprotavo, darė koliažus.  Paskutinį Tolerancijos knygos puslapį lapkričio 17 
dieną romuviečiai kūrė su svečiais, šiuo metu studijuojančiais Šiaulių universitete. Susitikime – diskusijoje su 1 ir 4 
klasių gimnazistais dalyvavo studentas iš Nigerijos Barnabas Elogie (Šiaulių universitete studijuoja bakalaurą) bei 

studentas iš Pakistano  Hafeez Ur-rehman (į Šiaulius atvykęs pagal mai-
nų programą).  
11-17 – Šiaulių miesto savivaldybėje vyko pilietiškumo pamoka 2b,d 
klasių mokiniams. Gimnazistai lankėsi pas miesto merą Justiną Sartaus-
ką bei savivaldybės padaliniuose. 
11-18 – gimnazijoje lankėsi  tarptautinio LCC 
universiteto dėstytojas, lektorius Emilijus Gri-
cius. Bendraudamas su 3-4 klasių mokiniais 
lektorius akcentavo, kad viena aktualių temų 
moksleiviams – laisvė. Dėstytojas žaisminga 
forma, gyvais pavyzdžiais moksleiviams aiš-

kino, jog svarbu  suprasti, kad gyvenime žmogus yra priklausomas nuo daugybės dalykų, 
kurių neįmanoma išvengti. Ši paskaita – tai netradicinė dorinio ugdymo pamoka, pade-
danti mokiniams suprasti,  ką su savo laisve galima daryti, o ko – ne. 
11-18 – gimnazijos pirmokai varžėsi tradicinėje tautosakinėje–kultūrinėje viktorinoje „Aš 
atidarysiu išminties skrynią“, į kurią atvyko ir „Romuvos“, Dainų bei Gytarių progimna-
zijų aštuntokai. 

11-18 – gimnazijoje mokiniams iš 
„Romuvos“ progimnazijos organizuota Karjeros ugdymo die-
na.  Penkioms  aštuntokų  klasėms gimnazijos mokytojai vedė 
lietuvių kalbos, etikos, anglų kalbos, informacinių technologijų, 
matematikos pamokas. Svečiams pristatytos ir mokslininko 
Teodoro Grotuso vardu pavadintos laboratorijos, kuriose jie 
atliko gamtos mokslų laboratorinius darbus. Visi aštuntokai 
susitiko su Mokinių seimo nariais ir susipažino su jų vykdoma 
veikla, kūrybinėmis idėjomis, įgyvendintais projektais.  
11-20 – Šiaulių Didždvario gimnazijos organizuotoje matema-
tikos olimpiadoje–konkurse Šiaulių krašto merginoms 11-12 
klasių grupėje II vietą užėmė Greta Kiršinaitė (4d kl.). 

11-22 – Tarptautinei sveikinimosi dienai paminėti gimnazijos etikos mokytojos Marta Benaitytė ir Ingrida Sauno-
rienė pakvietė kolegas rytiniam mokinių pasveikinimui. Skambanti muzika, raudonas kilimas, mokytojų šypsenos, 
rankos paspaudimas ar apkabinimas, garsiai ištarti žodžiai „Labas rytas“ –  visa  tai suteikė daugiau žvalumo ir šyp-
senų, negu pirmasis sniegas. 

11-22 – TALENTŲ ŠVENTĖ gimnazijos aktų salėje! 
(Nukelta į 12 p.) 

Antrokai Policijos komisariato laboratorijoje 

Tolerancijos diena 

E. Gricius 

Vyrai pupas skaičiavo... 
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(Atkelta iš 11 p.) 
11-22 – 2f klasė gimnazistai lankėsi teatre – stebėjo režisieriaus J. Vaitkaus spektaklį 

„Nebiylys“ pagal to paties pavadinimo Vaižganto apysaką. 
11-24 – mūsų gimnazijoje vyko informacinių technologijų mokymai 3 klasių mokiniams. Jie susipažino su Apple 
planšetinių kompiuterių valdymu, mokėsi filmuoti bei apdoroti vaizdinę informaciją. 
11-25 – „Aido“ bibliotekoje vyko netradicinė pamoka – projekto renginys „Senolių išmintis, tradicijos gyvos ir šian-
dien“. Projekto dalyviai – 1de klasių mokiniai – susipažino su senųjų kalendorinių švenčių (Šv. Kalėdų, Naujųjų 
metų) papročiais, tradicijomis, dainomis, žaidimais, pasakojimais, burtais, su liaudies instrumentais (kanklėmis, skra-
balais), jų gamyba. Pirmokai klausėsi Šiaulių folkloro ansamblio „Salduvė‘‘ dainų. 
11-25 – sužinojome, kad baigėsi I-asis IT konkurso BEBRAS etapas. Penki mokiniai pateko į Lietuvos 50-uką: Li-
nas Zacharovas (7 vieta), Kristijonas Žalys (19 vieta) Paulius Marcinkus, Goda Miltinyte ir Deividas Sendžikas. 
Šiaulių mieste: Deividas Sendžikas, Linas Zacharovas ir Kristijonas Žalys – 2 vieta, Mar ius Gudauskas ir  Paulius 
Marcinkus – 3 vieta. Kiti mokiniai: Osvaldas Gudauskas, Goda Miltinytė, Lukas Šalavėjus, Arnas Bartkus, 
Ieva Beleckaitė, Linas Sasnauskas, Domantas Dunajevas, Jokūbas Pelanskis ir Paulius Tarasauskas pateko į Šiaulių 
miesto geriausiųjų 30-uką. 
11-30 – Gretą Jakutytę (2f kl.) ir jos drauges – kanklininkes – 
vėl rodė per televiziją (merginos pateko į televizijos konkurso 
„Lietuvos talentai“ pusfinaly).  
12-01 – pasaulinė kovos su AIDS diena. Kaip ir kasmet, šiais 
metais vėl vyko tradicinė viktorina  „Mokiniai prieš AIDS“.  
12-05 – Šiaulių mieste organizuota labdaros akcija „Saldusis 

keksiukų turgelis“. Miesto mokyklų mokiniai ir visuomeninė 

organizacija „Gelbėkit vaikus“  pakvietė visus gerumui neabe-

jingus žmones aukoti onkologinėmis ligomis sergantiems vai-

kams. 

(Nuotraukos iš gimnazijos archyvo) 

Antrokai savivaldybėje 
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Kalėdų laikotarpis – tai dosnumo ir gerumo laikotarpis. 
Artėjant šventėms, visi pradedame galvoti apie eglutes, 
fejerverkus, šiltus vakarus, mandarinus ir, be abejo, dovanas 
artimiesiems bei draugams. Tačiau dovanos gali būti skirtos ne 
tik pažįstamiems, juk šventės artėja visiems, o, deja, ne visi turi 
artimuosius, šeimas, kuriose galėtų patirti džiaugsmo, gerumo.  
Todėl laukiant Kalėdų reikia dalinti, duoti, tai yra būti dos-
niems. Tai padaryti geriausia padeda labdaros akcijos. 
Tačiau kodėl labdaros akcijos padažnėja būtent šiuo laikotarpiu? Nejaugi nereikia aukoti ir kitu metu, o būtent per Kalėdas? Kas 
iš tikrųjų verčia žmogų tai daryti?  
Į KLAUSIMUS ATSAKO etikos mokytoja Ingrida Saunorienė: 
—Aukojimas prasideda prieš Kalėdas: „Visi taip daro, ir aš taip darysiu; man pliusas – dabar aš geras“, tačiau žmogui nereikia 
laukti metų galo, kad galėtų aukoti. Labdara nelygi labdarai, žmogus turi tai daryti iš širdies ir žinoti, kodėl tai daro. Dabar tai 
yra labiau mada, aišku, yra žmonių, nuoširdžiai užsiimančių labdara, tačiau vis tiek dauguma daro dėl to „pliuso“. Bet, netgi ir 
tai yra geriau nei nieko. 
Ar svarbu žmonėms užsiimti labdara, aukoti? 
—Labai svarbu, nes, aukodamas kitam, žmogus atsigręžia į kitą ir doriškai auga pats. Aukodami, dalijamės tuo, ką turime. Visa 
tai – pamatinės vertybės. 
Kokiai sričiai, Jūsų manymu, labdaras reikia rengti dažniau? Kam žmonės linkę dažniau aukoti? 
—Labai sunku pasakyti kam. Aukodamas žmogus turi kažkokius norus, įsitikinimus. Manau, turėtume aukoti silpniausiems: 
tiems, kurie negali patys savimi pasirūpinti. Ir tas aukojimas gali būti irgi įvairiausių formų: pinigai, kad gavę labdarą patys įsi-
gytų, ko jiems reikia, pavyzdžiui, kokios nors technikos, ar daiktai – maistas, rūbai ir t.t... 
Ar pati esate aukojusi ? 
—Be abejo, esu dalyvavusi labdaros akcijose, ir kalėdinėse; esu aukojusi ir vaikams, ir daiktų pririnkusi žmonėms, nukentėju-
siems nuo gaisro. Jeigu išloščiau milijoną, būtinai paaukočiau neišnešiotų vaikų skyriui. 
KALBINAME socialinę pedagogę Raimondą Samuilovienę: 
Ką manote apie labdaros akcijas?  
—Labdara tikrai yra naudinga ir labai reikallinga. Svarbiausia, kad ta parama būtų vertinama. Užsienyje tokios akcijos yra 
populiaresnės, ten kiekvienam mažam miestelyje bet koks žmogus aukoja, nes taip jie yra pripratę, o mums tai yra neįprasta, 
mes tik įsivažiuojame į visa tai. 
Kam, Jūsų nuomone, reikia aukoti daugiau? Ar esate kam nors aukojusi? 
—Svarbu visiems; svarbios akcijos ir medicininei aparatūrai įsigyti, svarbu, kad paramą gautų ir labai silpni: senukai, vaikai 
(vaikais turėtų rūpintis tėvai, tačiau jei tie tėvai – tinginiai, vaikas nekaltas), na, aišku, ir gyvūnams, kad būtų pašerti, paskiepyti. 
Žinoma, pikta darosi, kai žmonės neturtingai gyvena užmiestyje ar kaimuose, ir neturi nei daržo kokio, nei gyvūnų, o tik sėdi ir 
svajoja apie pašalpas. Todėl svarbu aukoti tiems, kam tikrai reikia paramos. Kai kurie galvoja: „Nedalyvausiu labdaroje, tegul 
tuo pasirūpina valstybė“, o valstybė nepajėgi viskuo pasirūpinti. Asmeniškai esu dalyvavusi maisto banko akcijose. 
 

(Nukelta į 14 p.) 
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Vaikinas, kuris realizuoja ir 

atranda save visose veiklose, 

kurias tik išbando, sako: Esu 

žmogus, mėgstantis veikti. 

Dažnai pasitaiko, kad dėl savo didelio užimtumo negaliu įtilpti į laiką ir dalyvauti ten, kur norėčiau. Turiu gana daug užsiėmi-

mų: dramos būrelis, muzikos mokykla, mokymas groti kitus, įvairūs renginiai mokykloje ir kitur, esu mokyklos mokinių seimo 

narys, dalyvauju įvairiose konferencijose bei paskaitose, susipažįstu su daugybe įvairių 

žmonių. 

Kuri iš visų išvardintų veiklų Tau teikia didžiausią malonumą? 

Muzika yra vienas iš mėgstamiausių užsiėmimų. Klausydamasis ar kurdamas muziką 

galiu atsipalaiduoti, viską apgalvoti. Nesakau, kad kitos mano išvardintos veiklos netei-

kia malonumo. Stengiuosi daryti tik tai, kas man patinka. 

Kadangi esi veiklus ir tavęs, atrodo, visur yra pilna, tikriausiai esi aplankęs nema-

žai festivalių, konkursų ar kitokių renginių. Kuris tau paliko didžiausią įspūdį? 

Visi renginiai, paskaitos, konkursai, festivaliai ir kiti įvykiai man yra svarbūs ir teikia 

naudą, todėl negaliu išskirti kažkokio vieno. Dalyvavau festivalyje BenDraamžių sce-

na2014, vaikų ir jaunimo teatrų šventėje Nenuoramos2014, festivalyje Bildučiai, Ru-

dens mozaika ir kt.. Visur įgyju daugiau ar mažiau naujų žinių, patirties, sutinku įvairių 

asmenybių. Stengiuosi mėgautis ir džiaugtis gyvenimu. Jį padaryti linksmą, prasmingą 

ir įdomu ne tik sau, bet ir mane supantiems. 

Ką planuoji veikti ateityje? 

Ateityje save įsivaizduoju menų, mokslų ir sporto srityse. Nuo pat ankstyvos vaikystės galvoju tik apie tai. Smagu, kad galiu ne 

tik klausyti kažkieno sukurtų dainų, žiūrėti spektaklius, šokius, o ir pats tai daryti, kurti. O apie studijas dar nieko nežinau. Vie-

nintelis atsakymas – menai. Žiūrėsiu, kaip viskas eisis. Planuoju mokytis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat noriu aplankyti 

kuo daugiau šalių. 

Ačiū už pokalbį. 

 Parengė Meda Dargytė, 3a kl. 

 

SPORTAS 
 Lapkričio 17 dieną vyko tinklinio varžybos „Gyvenk sveikiau dėl rytojaus“. Jose dalyvavo mo-
kinės iš  

 ŠU, Saulėtekio bei „Romuvos“ gimnazijų. 
 Šiais metais miesto mero taurės konkurse „Šiaulių sveikuolis – 2014“ „Romuvos“ mokiniai 
pasižymėjo  

 itin gerais rezultatais. Prizines vietas iškovojo Brigita Bartaševičiūtė (1a) – 1vieta, Erika Narvi-
laitė (2f) – 2 vieta, Jonas Sanikovas (1b) – 2 vieta, Artūras Raupelis (1a) – 3 vieta, Mykolas 
Barakauskis (2c) – 1 vieta, Vilius Priščepionokas (3a) – 2 vieta, Ignas Gasparaitis (3a) – 3 vie-
ta.  

 Spalio 8-10 dienomis vyko pasaulio karate čempionatas, kuriame mūsų mokyklos mokinė Aistė  
 Mickūnaitė iškovojo bronzos medalį!  
 Spalio 2 dieną vyko draugiškos jaunučių krepšinio varžybos su ŠU gimnazijos komanda. Re-
zultatu 73-55  

 nugalėjo mūsų gimnazistai.  
 Spalio 1 d. sporto aikštyne ir „Beržynėlio“ parke vyko Europos judėjimo savaitės bėgimas, ku-
riame  

 dalyvavo daugiau nei šimtas 1-4 klasių gimnazistų. Patys greičiausi mokiniai apdovanoti Lietu-
vos tautinio olimpinio komiteto diplomais.  

Surašė Vilius Priščepionokas, 3a kl. 
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Ar svarbu rengti labdaras mokyklose? 
—Taip, svarbu. Tai nepriverstinė, pilietinė pareiga. Mūsų mokykla jau yra dariusi ir kalėdines, ir 

velykines labdaros akcijas. Praeitais metais rinkome aukas kūdikių namams, taip pat atskiros klasės rinko maistą ir vežė į gy-
vūnų globos namus. Šiuo metu vykdoma labdara su baikerių klubu vaikų globos namams. Jau paaukota ir įvairių daiktų, ir pi-
nigų. Jiems trūksta valstybinės paramos, niekas nekrenta iš dangaus, o juk jie irgi nori žaisti, piešti.  
MOKINIŲ NUOMONĖS apie labdarą: 
— Labdara yra puikus reiškinys, skirtas paaukoti kažką vargstantiems. Aš visada esu už labdarą ir dažnai aukoju, nesirenku, ar 
tai elgeta, ar vaikų namų auklėtiniai. Atidavęs savo perteklių (dažniausiai pinigų) kažkam ir padaręs juos laimingus, jaučiuosi ir 
pats laimingesnis. Kiekvienas, turintis už ką pavalgyti ir apsirengti, turėtų suteikti tokią galimybę nesugebantiems to turėti žmo-
nėms. 
— Tikra labdara yra tada, kai žmonės aukoja ne pasiskelbdami, tyliai. Pati esu aukojusi tiek rūbų, tiek knygų. 
— Džiugu, kad žmonės rūpinasi kitų žmonių gerove ir stengiasi padėt. Bet pati neaukoju, esu tik pradinėse klasėsė tai dariusi, 
mokytojos paliepimu. 
— Manau, kad nieko blogo. Nesu aukojęs. Bet, pavyzdžiui, jei turi kokių rūbų nereikalingų, tai geriau juos paaukoti nei išmesti. 

Pabaigoje priminsim gražią mintį, neprieštaraujančią krikščioniškoms idėjoms: anot Rami Blekt (knyga „Tobulos asmeny-
bės vadovas“), tikroji laimė ateina iš davimo, aukojimosi. Pajusti tikrą meilę galime tik duodami. 

Linkime visiems laimingų Kalėdų. 
Julija Novikova, 3a kl. 

 

Manai, kad jei esi kietas, negali būtų protingas ir negali to parodyti kitiems? Tu klysti! Todėl patariame: pa-
žiūrėk filmą „Gerasis Vilas Hantingas“.  
Pietų Bostone gyvena keturi draugai – eiliniai dvidešimtmečiai. Jų laisvalaikis nesiskiria nuo tūkstančių kitų vaikinų. 
Tačiau vienas kompanijos narys – Vilas Hantingas – 
turi unikalią prigimtinę dovaną: jis – genijus. 
Kai matematikos profesorius pastebi jo gabumus, jis 

primygtinai reikalauja, kad Vilas liautųsi švaistyti savo 

talentą ir pirmiausiai nusiunčia jį pas psichologą. Sa-

vaitiniai susitikimai su nieko nepasiekusiu, bet kadaise 

daug žadančiu psichoterapeutu, naudingi abiem – ir 

pacientui, ir psichologui. 

http://www.obuolys.lt/kinozona/filmas/938/ 

Redagavo ir maketavo Meda Dargytė, konsultavo Vida Norvaišienė 

Milda Zurbaitė, 2f 

Audriaus dienoraštis 
Vasario 9 diena, pirmadienis 

Jie tai padarė! Negaliu patikėti, kad tie bukapročiai tikrai tai padarė! Jie suplėšė mano striukę į skutus. Į pačius 
mažiausius skutelius! Jie ją draskė kaip gauja aršių vilkų. O aš negalėjau ničnieko padaryti... Ir visa tai įvyko todėl, 
kad per savo kvailumą pasidaviau matematikos mokytojo tardymams ir įskundžiau Tadą. Būtinai turėjau žinoti tai, 
kad būtent jis iš mokytojos Varnauskienės rankinės paėmė tą penkiasdešimties litų banknotą!?  Jei ne tas įvykis, 
toliau sau gyvenčiau niekieno netrukdomas, o dabar... Net mamai bijau prasižioti apie tai. Kas bus, jei jie, tie idiotai, 
nugirs, kaip aš dar kartą juos įskundžiu? Ką jie tada man padarys? Kokie manęs laukia likę metai šioje mokykloje? 
 
Vasario 19 diena, ketvirtadienis 
 Negaliu šitaip toliau... Negi tai niekada nesibaigs? Kiek dar kartų man teks išeiti anksčiau už kitus iš pamokų, 
kad nespėčiau akis į akį susidurti su tais tipais? Kiek dar mėlynių nužers mano kūną? Noriu dingti iš čia. Iš šitos mo-
kyklos, miesto, galų gale, net iš šalies! Tik kuo toliau nuo jų... Po galais, ir būtinai mano tėvai turėjo viską papasa-
koti auklėtojai? Negi jie manė, kad šitaip pakeis situaciją? Ką gi, jie ją išties pakeitė. Į blogą. Nebenoriu galvoti apie 
tai, kas manęs laukia tuo atveju, jei dar bent kartą kam nors prasižiosiu apie tai, ką esu priverstas kentėti kiekvieną 
dieną. 
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