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Romuvensis! 

Tik pirmyn! Dabar – Jūsų laikas

XV laidos abiturientų Šimtadienio šventė koncertų salėje „Saulė“.
Gabrieliaus Marcinkaus nuotr.

Mūsų 
mylimi abiturientai,

Jūs puikiai suprantate, kad 
dabar – Jūsų laikas!

Labai svarbu, kad jį išnau-
dotumėte prasmingai.

Todėl:
Išdrįskite pabandyti, nes tai 

nieko nekainuoja.
Išdrįskite klysti, nes klysti 

yra žmogiška.
Skubėkite lėtai, nes skubė-

jimas kenkia darbo kokybei.

Svajokite ir kurkite.
Eksperimentuokite.
Negalvokite, kas buvo va- 

kar. Palikite tai istorijai. Mė- 
gaukitės šia diena.

Mylėkite ir būkite mylimi.
Gyvenkite savo gyvenimą.

Mokinių seimas
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Abiturientų auklėtojų linkėjimai

Abiturientų auklėtojos: 4a klasės auklėtoja Nida Vaigauskienė, 4b klasės auklėtoja Simona Zonienė, 
4c klasės auklėtoja Rasida Laurinavičienė, 4d klasės auklėtoja Rasa Malinauskienė.

Asmeninio archyvo nuotr. 

Klasėn, būdavo, ateini, tai net akį veria,
Va taip linksmina dūšią, užu širdies stveria.
Kad net širdžiai apsalus ne kartą dūmojau, 
Ar savo klasėj  aš stoviu, ar  danguj, ar rojuj?
Kur tik žiūriu, vis gražu - jauna, liekna, gryna,
Kur tik dairaus – vis miela -  geros akys širdį ramina.
Kur tik klausau, vis linksma – klegat, ūžiat, siaučiat...
Ką tik jaučiu, vis ramu -  širdį glostot, griaudžiat.

Mieli Auklėtiniai,
Paskutinio skambučio proga nuoširdžiai lin- 

kime Jums:
būkite turtingi savo mintimis, idėjomis, jaus- 

mais bei drąsa gyventi savitai ir su polėkiu, 
atkakliai siekite savo tikslo, mokėkite svajoti, 
sugebėkite atleisti. Džiaukitės, mylėkit ir būkit 
mylimi. Teišsipildo visos Jūsų svajonės. Telydi 
Jus sėkmė visur ir visada.

Būkite laimingi!

Auklėtojos Nida, Simona, Rasida ir Rasa
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Abiturientų pasirinkimų kryžkelė. Urtės Vaišytės piešinys

Tikėkite pasauliu, bet nepamirškite ir 
pasakos. 

Lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja Giedrė Samalionienė

Mieli abiturientai, yra kelias, yra 
takas, yra šalikelė, yra ir klystkeliai. 
Turėdami aiškią ateities viziją, eikite 
tik savo keliu ir būkite doro bei garbingo 
žmogaus pavyzdžiu kitiems. 

Mokytojos Edita ir Gitana

,,Tai, kas svarbiausia, nematoma 
akimis, matyti galima tik širdimi” (An-
tuanas de Sent Egziuperi). Abituriente, 
Tavo gyvenimo knygoj dar daug tuščių 
puslapių, todėl linkiu, kad atversda-
mas vis naują nepamirštum šių Mažojo 
Princo žodžių. 

Lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja Rasida Laurinavičienė

Mieli abiturientai, Jūs visi esate la-
bai stiprūs, kūrybingi, nuoširdūs mok-
sleiviai. Linkiu ateityje išlikti tokiems ir 
gyvenime siekti savo svajonių ir tikslų. 

Šokių mokytoja Ligita Makarienė

Abiturientai,
jūs ypatinga - nuotolinė - laida. 

Gyvenimas atneš dar ne vieną išband-
ymą, bet, kaip pasakytų elegantiškasis 
J. Savickis, visada būkite pasiryžę pro-
gresuoti.

Lietuvių kalbos ir literatūros moky-
toja Dalia Vėlaitienė

Tvirtybės!
Anglų kalbos mokytoja Rita Šve-

dienė

Laimės ir sėkmės!
Matematikos mokytoja Jūratė Bal-

sevičienė

Linkiu visiems Laimės...O kas yra 
Laimė? Draugo apkabinimas, kai 

Mokytojų ir mokinių linkėjimai 
abiturientams

Sveikiname mūsų dvyliktokus bai-
gus mokyklą šiuo istoriniu laikotarpiu. 
Linkime, kad jūsų visos svajonės išsip-
ildytų ir pasiektumėte savo tikslus. Ti-
kimės, kad neužmiršite savo mokyklos, 
sugrįšite į ją su džiaugsmu ir tik geromis 
mintimis.

1f klasė

Mieli dvyliktokai, 
iš visos širdies linkime, kad Jus gyven-

ime lydėtų iššūkiai, kurie vis skatintų 
tapti stipresniais, o naujasis gyveni- 
mo etapas būtų kupinas gerų emocijų, 
įspūdžių bei siurprizų.

2a klasė

Mieli abiturientai, 
mokslo metų pabaigai norėtume palin- 

kėti gerai išlaikyti visus egzaminus ir po 
tokio sunkaus etapo greičiau atsistaty-
ti prarastoms nervų ląstelėms. Ženkite 
į naują etapą su dideliu pasitikėjimu ir 
šūsnimi gerų prisiminimų iš mokyklos 
laikų. 

2b klasė 

vėluodamas įgriūni į kavinę. Namų ši-
luma grįžus iš lauko. Arba pabusti iki 
suskambant žadintuvui – čia tai tikrai 
jėga. O kur dar rasti pinigų kišenėj.

Sako, kad nemokėdamas džiaugtis 
mažais dalykais, neišmoksi vertinti ir 
didelių. Aš tikiu, kad tų mažų dalykų 
Jūsų gyvenime yra labai daug. Niekas 
taip gyvenime nedžiugina kaip maži 
dalykai. Ir tai yra vieninteliai dalykai, 
kurie iš tiesų yra svarbūs.

Būkit laimingi mažuose dalykuose, 
mieli abiturientai!

Etikos mokytoja Ingrida Saun-
orienė

Du pirštukai nuo krašto ir prasideda 
diktantas.

12 žingsniukų į priekį ir prasideda 
gyvenimas.

1d klasė

Kai žmonės svajoja, jie gražūs, kai 
jų svajonės išsipildo, jie laimingi. Būkit 
laimingi.

1e klasė
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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.

Visų „Romuvos“ gimnazijos mokinių 
vardu mokinių seimas siunčia didžiausius 
linkėjimus mūsų mylimiausiems Mokyto-
jams! 

Mylime, branginame ir norime PA- 
DĖKOTI už Jūsų darbą šiais – KITO- 
KIAIS –mokslo metais. 

Mokinių padėka Mokytojams

Mokinių seimas visų mokinių vardu dėkoja Mokytojams, kurie daug ir sunkiai dirbo, kad mokymo procesas nenutrūktų ir karantino laikotarpiu. 


