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Romuv�nsis!

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos laikraštis

Vasaris mūsų Gimnazijos abiturientams svarbus dėl ypatingo
įvykio – lieka šimtas dienų iki
egzaminų pradžios. Nors Šimtadienis švenčiamas vasario mėnesio
antrojoje pusėje, tačiau jam pradedama ruoštis gerokai iš anksto,
nuo pat rugsėjo mėnesio: rašomi
renginio oﬁcialiosios dalies scenarijai, statomi vaidinimai, tariamasi, kaip bus puošiama salė.
Kitaip tariant, tai puiki proga
mokiniams parodyti savo kūrybingumą ir išmonę.
Bet ką mūsų ketvirtokams
reiškia šimtadienis? Ką reiškia
būti romuviečiu? Kuo svarbi
mokykla?
Šimtadienis – tai diena, kai pasaulis pamato, ką gali vieninga
asmenybių grupė – XV laida, siekianti to paties tikslo ir galinti nuversti kalnus. Kiekvienas XV laidos
mokinys – tai asmenybė. (Grantas
Šapkinas)
Ką reiškia būti romuviečiu?
Priklausyti vienai didelei šeimai. (Gytis Petkevičius)
Šimtadienis – tai diena, kai nei
vienas dvyliktokas nė minutei nepagalvoja apie egzaminus. (Laura Tijūnaitytė)
Šimtadienis – tai diena, kai visa
laida susivienija ir tampa viena bendra
šeima. (Gabija Poškaitė)
Šimtadienis – tai diena, kuri
kiekvienam abiturientui primena, kad
katino dienos greitai baigsis. (Emilija
Šimkevičiūtė)
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XV laidos abiturientų Šimtadienio šventė koncertų salėje „Saulė“.
Gabrieliaus Marcinkaus nuotr.

Šimtadienis – tai diena, kai iš
Šimtadienis – tai diena, kai sutikrųjų supranti, kad tai paskutiniai me- pranti, kad nuolatinis darbas, nuosetai mokykloje ir imi labiau vertinti su- klus tikslo siekimas galiausia atsiperka
teiktas galimybes bei laiką, kurį ten pra- per kelias valandas.
leidi su draugais. (Vakarė Gotautaitė)
Būti romuviečiu – didžiuotis
mokyklos vardu.
Ką reiškia būti romuviečiu? Būti
Kuo man svarbi mano mokykla?
dalimi „Romuvos“ gimnazijos šeimos.
Joje galima pažinti įvairius žmones ir
Kuo man svarbi mano mokykla?
imti pavyzdį iš kitų, tobulėti. (Liucija
Čia užaugau kaip asmenybė. (Tomas
Baltrušaitytė)
Čepliauskas)
Būti romuviečiu – reiškia tobulėti.
Šimtadienis – tai diena, kuri pri(Gabrielė Girdvainytė)
mena, kiek nedaug beliko būti kartu.
Kuo man svarbi mano mokykBūti romuviečiu, vadinasi, būti
la? Tik čia galima būti savimi. (Justas nuostabios šeimos dalimi.
Gasparaitis)
Kuo man svarbi mano mokykla?
Joje galiu atskleisti save ir pabėgti nuo
Šimtadienis – tai diena, kai susikasdienių problemų. (Elina Oleinikaitė)
bičiuliauja visa laida.
Ką reiškią būti romuviečiu? AtKuo man svarbi mano mokykstovauti savo mokyklai.
la? Dėl jos galiu aukokis ir garsinti jos
Kuo man svarbi mano mokyk- vardą. (Eimantas Turskis)
la? Čia išmoktos vienos svarbiausių
gyvenimo pamokų. (Vytenis Šleinius)
Parengė Joana Augutytė
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„Romuvos“ bendruomenė

Abiturientų laimės samprata
ir jos paieškos
Sausio 31 d. alumnų susitikimo metu „Romuvos“ gimnazijos
XIV laidos abiturientams, dabar
jau skirtingų aukštųjų mokyklų
pirmakursiams, buvo užduotas
paprastas „gyvenimiškas“ klausimas: kas, jų nuomone, yra ta laimė
ir kaip ją rasti?
Apibrėžti laimės sąvoką – nelengva užduotis. Laimės siekiame
visi, bet kiekvieno mūsų supratimas, kas yra tikroji laimė ir kaip
jos siekti, yra skirtingas. Žinoma,
vieno atsakymo nėra ir nebus, bet
kiek skirtingų kelių laimės link
mus veda! Linkime kiekvienam
atrasti savąjį.
Laimė – tai ne tikslas, o kelionė!
(Brigita)
Laimė yra tada, kai nereikia
8 valandą ryte sėdėti mokyklos suole!
(Gabrielė)
Laimė – mamos gamintas maistas. (Greta)
Laimė yra tada, kai atrandi tikrąjį
savo pašaukimą. (Evelina)
Laimę lengva rasti tarp artimų ir
mylimų žmonių.
Laimė – tada, kai jautiesi laisvas
ir nevaržomas.

Prieš metus baigę mokyklą XIV laidos abiturientai, dabar jau pirmakursiai.
Gimnazijos archyvo nuotr.

Laimė – užsiėmimas mėgstama
veikla.
Kaip surasti laimę? Pirma, atrasti save ir nuolat tobulėti; antra, siekti
savo tikslų; trečia, išmokti džiaugtis
mažais dalykais; ketvirta, mylėti ir...
būti mylimam.
Laimė – pasitenkinimo, gerovės,
gyvenimo džiaugsmo būvis. Deja,
mes jos dar neradome.
Laimę gali rasti mylimų žmonių
apsuptyje, suvokus, kad visi mylimi
ir artimi žmonės yra šalia, jie sveiki.

Direktorius Vytautas Giedraitis sveikina į gimnaziją trumpam sugrįžusius XIV laidos abiturientus.
Gabrieliaus Marcinkaus nuotr.

Juk meilė ir sveikata yra didieji turtai,
kurie suteikia laimės.
Kaip rasti laimę:
1. Siekti užsibrėžtų tikslų;
2. Mylėti save ir kitus;
3. Jaustis bendruomenės dalimi;
4. Neslėpti savo emocijų.
Laimė – tai įsimylėjimas. (Armandas)
Laimė – daryti tai, ką mėgsti su
žmonėmis, kurie tau svarbūs. (Greta P.)
Laimė – suprasti pasaulio beprasmybę. (Tautvydas)
Laimė – kai nereikia plauti indų.
(Tadas)
Laimė – gerai išsimiegoti. (Gustas).
Laimė – džiaugtis kasdieniais
dalykais. (Rokas).
Laimė – surasti antrą pusę. (Eidvidas)
Laimę surasi, jei ieškosi. (Rokas K.)
Laimė – tai savirealizacija. (Miglė L.)
Laimės nereikia ieškoti, ją reikia
susikurti. (Gabija M.)
Jausmai padeda rasti kelią laimės
link. (Deividas R.)
Parengė Martyna Rupšytė

„Romuvos“ mokiniai

Antrokas Nojus Žardeckis
savo gimtadienį švenčia kartu su Lietuva
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Lietuvos valstybės atkūrimo diena vienam mūsų Gimnazijos mokiniui yra dviguba šventė. Jis tą dieną minėjo savo gimtadienį. Šią dieną pasaulį išvydęs 2c klasės mokinys Nojus Žardeckis didžiuojasi, kad
jo šeimoje laisvos Lietuvos idėja itin puoselėjama. Nojui ir jo šeimos nariams džiaugsmas dvigubas – jis
gimtadienį gali švęsti drauge su valstybe.

Ką reiškia gimti
Vasario 16-ąją?

Nojus, paklaustas, ką jam reiškia
gimti Vasario 16-ąją, pažymėjo, kad
jam tai ypatinga data, įpareigojanti labiau stengtis dėl šalies ir savo miesto
Šiaulių. „Didžiuojuosi, kad esu lietuvis ir džiaugiuosi, kad turiu bendrą
gimtadienį su Lietuva“, – sakė vaikinas.
Nojus gimę 2003 metais ir yra
tikras laisvos Lietuvos vaikas. Jam sunku įsivaizduoti, kaip žmonės gyveno
sovietmečiu, kai negalėjo kalbėti, ką
nori, keliauti, kur tik sugalvodavo.
Nors gimnazisto artimieji nuo sovietinio režimo nenukentėjo, tačiau jo
šeimoje puoselėjamos laisvos Lietuvos
tradicijos.

Emigracija nežavi

Nors Nojus dar dešimtokas, bet
jau galvoja, ką veiks baigęs mokyklą.
Prisipažįsta, kad būna svarstymų rinktis studijas ir gyvenimą užsienyje, bet
mintis emigruoti vaikinui neatrodo
tokia žavinga.
„Manau, kad nepaisant to, su kokiais nesklandumais susiduri, svarbu
nepykti ant šalies ir iš jos nebėgti, likti čia ir siekti savo tikslų. Aš juk gimiau Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, gal todėl labiau nei kiti jaučiuosi
įsipareigojęs gyventi ir kurti savo ateityje čia, gimtoje šalyje“, – įsitikinęs
Nojus.

Pilietiškumo svarba

Interviu metu prakalbus apie
šiuolaikiniam jaunimui svarbias vertybes, vaikinas pabrėžia pilietiškumo svarbą. „Manau, esame laimingi

2c klasės mokinys Nojus Žardeckis, gimęs vasario 16 dieną.
Gabrieliaus Marcinkaus nuotr.

jauni žmonės, gimę laisvoje ir neVaikinas mano, kad ypatingų
priklausomoje Lietuvoje. Todėl tu- materialių dovanų gimtadienio proga
rime branginti ir vertinti laisvę, kurią jam nereikia.
mums kiti iškovojo“, – mintimis
„Vasario
16-ąją
suvodalijasi 2c klasės mokinys.
kiu kaip mūsų laisvės pagrindą. Nepriklausomybė – tai ne laisvė nieko
Ypatingas gimtadienis neveikti, o priešingai – tai laisvė prasmingai ją išnaudoti, rūpintis savimi ir
be ypatingų iškilmių savo šalimi. Tą dieną širdyje man būna
Gimtadienis Nojui yra ta diena, dvigubai gera ir tai – geriausia dovakai jis apgalvoja, ką nuveikė, kas pa- na. Matau, kad mano bendraamžiams
sisekė, o kas ne, kokia galėtų būti jo ši diena taip pat svarbi, kad daugeateitis. Jis patikino, kad savo gimta- lis ją taip pat švenčia“, – sako Nojus
dienio jis nešvenčia ypatingai ar kitaip. Žardeckis.
Pasak gimnazisto, tik lietuviškos
atributikos – vėliavėlių, balionų – jo
Kalbėjosi
gimtadienio metu visuomet netrūksKamilė Bagdonaitė
ta, nes įpareigoja gimimo data.
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„Romuvos“
„Romuvos“ bendruomenė
kūrybininkai

Viskas ant lėkštutės
Kaip sekasi gyvent, vaikuti,
Kai viskas padėta ant auksinės lėkštutės?
Juk nebereikia nei vienos šakutės,
Kad spėtum semti malonumą riečkutėmis.

Padėk savo didybės karūną į lentyną,
Užrakink po devyniom spynom pavydą.
Likimo būgnų aidas tolumoj girdėti,
Tad atėjo laikas Tau kitų labui padirbėti.

Eilių autorė – Ėratnig.

1d kl. mokinės Urtės Vaišytės piešinys „Mes karaliai be karūnos“

Kai aplinkui sukasi nebylūs liokajai,
Padabinę krūtines ordinais, medaliais,
Tik garsiai suplok rankutėmis,
O gal geriau timptelk už virvutės?
Nes valdžia tavo rankose, vaikuti.
------O jeigu pabandytum be lėkštutės:
Kai rankose surūdijusi šakutė,
Namuose dar nepuošta eglutė,
Gatvėje stovi verkianti močiutė...

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.
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