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Romuvensis! 

Projekto  dalyviai Slovėnijoje.
Asmeninio archyvo nuotr.

Tarptautinis Erasmus+ projektas 
„Europe in motion“: 

mokinių mainai Slovėnijoje

Tęsinys – p. 2.

Šių metų balandžio 3–9 dienomis romuvietės merginos U. Vaišytė, R. Griškutė, S. Babrauskytė,  
B. Radavičiūtė, S. Gečaitė ir G. Ivanovaitė bei trys mokytojos R. Švedienė, A. Burdinienė ir L. Gorš- 
kovienė vyko į Slovėniją pagal tarptautinę Erasmus+ programą. Kelionė pirmyn ir atgal užtruko, bet 
iš keliautojų atsiliepimų nedidelėje šalyje įgyta patirtis atpirko, net ir nemiegojimą iki trečios valandos  
nakties po dviejų autobusų reisų ir dviejų lėktuvų skrydžių.

Didžiąją dalį laiko lietuvės pra-
leido slovėnų Ptuj gimnazijoje, kuria 
buvo tikrai sužavėtos: milžiniška 
sporto salė, vietoje aktų salės – am-
fiteatras, mokinių darbų parodos (ke-
lionės metu tai buvo dvimetrinės de-
koratyvinės kėdės), o valgykla – kitoje 
mokykloje. Nors ir labai apstulbusios 
lietuvės teigia: „Visur gerai, bet namie 
geriausia.“

Pirmoji diena, žinoma, skirta su-
sipažinti. Kaip ir buvo galima tikėtis, 
romuviečių vardai buvo sunkiausiai 
ištariami kitataučių, bet viskas gerai, 
gi tame ir smagumas. Tuo pačiu teko 
išgirsti ir mums sunkiai ištariamų bei 
nesuprantamų vardų, bet savaitei bė-
gant ir praleidžiant kiekvieną sekundę 
kartu darėsi vis lengviau teisingai 
ištarti slovėnių ir vokiečių vardus.
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Pačiame geriausiame Slovėnijos kurortiniame miestelyje Bled.
Asmeninio archyvo nuotr.

Antrąją ir trečiąją dieną slovėnai 
nepasikuklino parodyti savo šalį. Ke-
liavome į Mariborą, sostinę Liublianą 
ir kurortinį miestelį pavadinimu Bled 
(dauguma slovėnų nežinojo, kad tai 
keiksmažodis kitoje kalboje, tad iš kar-
to tai tapo jaunimo vadinamu „vidiniu 
juokeliu“). Maribore jaunimas pralei-
do pusę dienos apžiūrėdamas miestą, 
ragaudamas vietinį maistą ir svarbiau-
sia – bendraudamas. Kitą dieną nuo 
ankstaus ryto visų laukė autobusas, 
kuris mus nuvežė į Slovėnijos sost-
inę. Ten pasiskirstėme nedidelėmis 
grupėmis, slovėnų merginos pravedė 
visiems nedideles ekskursijas, kurių 
metu susipažinome su slovėnų kultūra 
bei turėjome progą įsigyti suvenyrų, 
kurie grįžus namo mums primins ke-
lionės įspūdžius. Pasivaikščioję po 
centrą, pėstute keliavome į muzie-
jų, kuriame buvome supažindinti su 
slovėnų kultūra, o po nedidelės ek-
skursijos turėjome laisvo laiko paben-
drauti su naujais draugais. 

Teko pabuvoti ir šeimininkų vad-
inamoje geriausioje šalies desertinė-
je, kurioje ragavome be galo išgirtus 
ledus – nusivylusios tikrai nelikome. 
Po ramių pašnekesių teko vėl stoti ant 
kojų ir keliauti į laukiantį autobusą, 
kuris mus atgabeno į vieną iš gar-
siausių Slovėnijos kurortų. Mieste-
lyje Bled atsivėrė neapsakomas vaiz-
das: vieta apsupta kalnų, aukščiausios 
klasės restoranai bei viešbučiai, o eže-
ro centre – bažnytėlė, į kurią galima 
nusigauti tik laiveliu. Pasinaudojome 
puikia proga ir paragavome tradicinio 
Bled pyrago. „Rojus žemėje“, – teigė 
ne tik lietuvės, bet ir pačios slovėnės. 
Vaizdai ir maistas (ypač desertai) šioje 
šalyje tikrai verti dėmesio.

Ketvirtąją dieną mokiniai tarptau-
tinėse grupėse pristatinėjo statytus 
spektaklius pagal vieną iš šalių pasakų 
ar legendų. Ant scenos išvydome tris 
vaidinimus, pilnus staigmenų ir hu-
moro. Teko matyti avelių, moterų 
galiūnių, povandeninę karalystę, 
karalienės gimdymą ir net Žaviojo 
Princo ir Snieguolės tariamą bučinį. 
Šie spektakliai – „Snieguolė“, „Jūratė 
ir Kastytis“, „Peter Klepec“ – buvo 

filmuojami Ptuj gimnazijos mokinių, 
kurie, tikimės, dar ilgai išliks kaip 
projekto atminimas. 

Vėliau, tą pačią dieną, teko atlikti 
refleksiją, kadangi vokiečiams tai buvo 
paskutinė diena. Ši veikla neapsėjo be 
ašarų, kuomet apibendrinimo pabai-
goje teko rašyti laiškus vienas kitam. 
Kiek gražių žodžių, prisiminimų buvo 
išsakyta. Taip pat dalyviai apsikeitė 
socialinių tinklų kontaktais, jog ryšiai 
nenutrūktų ir naujieji draugai nebūtų 
pamiršti.

Paskutinę dieną, išvykus vok-
iečiams, lietuvės ir slovėnes turėjo 
dar vieną veiklą, kuri buvo susijusi 
su artėjančia švente – šv. Velykomis. 
Slovėnų mokytojos Renatos sugal-
vota veikla – putplastinių kiaušinių 
dažymas – buvo rami ir atpalaiduo-
janti. Mokinės, dažydamos kiaušini-
us, aptarė visos savaitės įspūdžius bei 
pasidalijo savo šalies tradicijomis.

 Vėliau artimiau susidraugavusios 
grupelės net gavo dovanų – į Lietuvą 
parsivežta labai populiaraus moliūgų 
sėklų aliejaus, be kurio slovėnai, ko 
gero, neišsiverstų virtuvėje.

Kelionę vainikavo apsilankymas 
geoterminiame vandens parke ir pas-
kutiniai pasivaikščiojimai vakarin-

iame Ptuj. Slovėniją palikome šešta-
dienį trečią valandą nakties su noru 
pabuvoti ilgiau. Ligi šiol bendravimas 
tarp dalyvių tęsiasi – kelionė tikrai 
pavyko ir atsiskleidė visu gražumu. 
Vokietijos mokytoja Julia sudarinėja 
elektroninę knygą, kuria galės džiau-
gtis kiekvienas šio projekto dalyvis. 
Čia įgytos patirtys, naujos draugystės, 
ragautas maistas ir šalies grožis bei 
žmonių gerumas visada išliks mūsų 
atmintyje.

Tokie tarptautiniai projektai mo-
kiniui ir kartu mokytojui duoda labai 
daug. Visų pirma, auga bendradar-
biavimo kultūra tarp skirtingų šal-
ių mokyklų, atsiranda galimybė su-
sipažinti ir tobulėti. Grįžę mokiniai 
patys jaučia, kad pagerėjo anglų kal-
bos įgūdžiai, jie pasidaro drąsesni ir 
labiau nori bendrauti. Vieniems šie 
projektai suteikia motyvacijos keliauti 
ir nebijoti naujų patirčių, kitiems at-
siveria naujos ateities galimybės. Pa-
baigoje rezultatas visada bus teigia-
mas, nes vienu ar kitu atveju patirtis 
visada padeda pamatus ateičiai.

Projekto dalyvės 
Urtė Vaišytė ir 

Sotera Babrauskytė
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Šiaulių krašto mokinių kūrybos 
akiratyje – akrostichas

Akvilė Urbelytė
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
1b klasės mokinė

auštanti aušra tą rytą
Kažkur vėl gražiai nušvito,
Vidury laukų staiga  paklydo,
ir ima budinti visus,  vos tik mane 
išvydo.
Laisva ji pagaliau save vadina,
Ė, ir dieną visiems  sugrąžina.

Daumintas Zaboras
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
1b klasės mokinys

Floristas

Floristas buvo vienišas, niekas jam 
nepadėjo,
Lėkti jis nenorėjo, tik ėjo ir ėjo.
Obuolys staiga prie kojos nuriedėjo,
Rinko jis sėklas, po to jas sėjo
ir laukė, kol medis užaugs, o kantry-
bės neturėjo.
Staiga įvyko stebuklas: medis paaugo, 
padidėjo,
tarsi jau ir dangų pasiekti norėjo.
atsikėlė staiga floristas, mąstyti apie 
sapną pradėjo.
Supratęs, kad jis neturi reikšmės, vėl 
miegoti nuėjo.

Simas Šidlauskas
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
2c klasės mokinys

S ėsk, ,,Tebus pasveikintas garbingas 
vyras! “
I r išdrįsk tu man akyse rodytis,
M ūs kartu konvulsijų kankinamos 
sielos,
O, filisteri, pūk savam narve!
N agi, nepjauki šventos epifanijos!
A k, kodėl mane taip veidrodėlis 
baudžia?
S ukis, verki ir žudyk!

S tokis, pūvantis troglodite!
K ur tas pyktis neapsakomas?
R astas visas tavyje!
I r manęs jau lygint nebandyki - 
C haosas - tu! O aš - avelė.
K alibanų prigimtis mus veja abu -
A š- ne tu, o tu- ne aš!
S ėskis ir alsuoki mano šešėlyje.

Martynas Skiutė
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos
8a klasės mokinys

Lietuvos kraštas

Lietuvos kraštas įvairus
ir savo grožiu stebina visus.
Eglynai ir linų laukai,
takeliai, dailūs kloniai.

Upės teka savo keliais,
Vingiuoja ramiai.
ir netoliese telkšo ežerai,
Šnabždėdami tyliai.
Kalvos, piliakalniai-
amžininkai mūsų istorijos didžios.
Saugo paslaptis šalies gimtos,
Žiūri išdidžiai visados.
O pilys Lietuvos,
Didvyriškai gintos,
išliks atminty…
Smėlėta, pušimis apaugusi,
Sūriu vandeniu skalaujama,
Kopų pridengta, Baltijos jūros pakrantė,
auksiniais gintarais nusėta.
Mūsų kraštas
Be galo nuostabus,
Užburiantis savo grožiu,
Svaiginantis visus.

Rokas Andriušis
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos
8a klasės mokinys

Vasaros malonumai

Saulė šviečia, šildo mus.
atvažiuoja, atidunda 
Vasara pas mus.
akimirka laukta.
Medų bitės renka.
Ei, vasara smagi,
Kur leki? Pamok ranka!
Reikia pasidžiaugti Tęsinys – p. 4.

Gegužės 5 dieną gimnazijoje vyko Šiaulių krašto mokinių kūrybos XIV konkurso „Kuriame akros-
tichą“, skirto XX a. pradžios poetui Zigmui Gaidamavičiui-Gėlei, apibendrinimo popietė. Renginyje daly-
vavo visi į konkursą savo tekstus atsiuntę gimnazistai, juos palaikantys draugai, konsultavę mokytojai. 
Kviečiame susipažinti su šio konkurso dalyvių sukurtais akrostichais. 
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atostogų malonumu.
Šiandien taip gražu:
tykiai drugiai plevena.
Ei, vasara puošni,
iš kur šis grožis tavo?
Ritas ežys tolumoj,
tankioj eglėj žemai
Voveraitė liuoksi,
O danguj aukštai
Reti debesys juokias.
Ošia miškas netoliese,
Stūkso senas beržas,
Žila barzda pasipuošęs.
Ypač gražu, smagu.
Dar pabūki, vasara,
ir nelieki ašarų.

Armelita Vinogradovaitė
Šiaulių Lieporių gimnazijos 
2c klasės mokinė

Manau, mes galime, kai norime, 
Išgirst net plačią tylą, 

Atkartoti paukščio giesmę, 
Žingsniuot žvaigždžių taku, 
Iki mėnulio, o tada sugrįžt namolio, 
Tik kol turim, kas mums ištaria „tik-
iu“. 
Supasi laukymės vėjas debesy, 

Įteikia naują, pumpurinį rūbą, 
Tam senutėliui kūrybingam beržui, 
Tviskanti, šlapia jo samanų kariauna, 
Vis apie mus jam primena: 
Amžinai juk susirandame mes viltį – 
Šis kraštas mumis dar tiki. 

Benita Čirvinskaitė
Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos  
1c klasės mokinė

„Žmogus – tai siela, turinti kūną.“ 
Vydūnas

Žvilgsnis saulėje klajoja,
Mintimis žvaigždėm keliauju,
Ore  sklando abejonės,
Gyvent savy nebesiliauju.
Urzgia lyg benamiai šunys
Sieloj sukelti skausmai,
trokštu palaimos viršūnėj

atsibusti ir išlikti amžinai.
išdavikiškai pabėgt į dangų,
Svajonę sparnuotąją surasti,
it šviesulį paimt ant rankų,
Esybę gyvasty pamesti.
Laikas, deja, nedovanoja
aštraus likimo žiburių,
tik norisi užmiršti kūną,
Būty išnykti tarp žvaigždžių.
Raudodamos pavargsta akys
ir dylant kūnui auga siela,
Nes išbadėję laiko vagys – 
tie metai – vis greičiau nubėga.
ieškot toli nereikia grūdo,
Kurį pasėjo žmogus žemėj,
Ūkuos išdygti jis panūdo –
Nemirtingumą sielai lemia.
Ąžuolynų amžinybėj sužaliuos...

Gabija Kačiušytė
Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos 
2d klasės mokinė

Grožis – Naisiai

Gėlės tavo, kaime,
Rodo man tolimą kelią,
O aš juo viena tyliai einu.
Žaviuosi smūtkeliais, 
ir paukščiais, ir medžiais -  
Saujon Grožį renku.
Naktys tavo, kaime,  
ašaras braukia žvaigždėms.
ir nušviečia taką.
Seku pasaką tavo.
ieškau vienintelio žodžio.
ar jį surasiu? Tikiu...
ir pasakysiu: myliu.

Kristupas Lavickas
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Put-
vinskio gimnazijos
3 klasės mokinys

Vėjo malūnai

Vėl vėjas triukšmingai
Ėjo per kiemą,
Jo žavūs kerai
Orchidėją pasėjo.

- - - - - 

Mažas augalas kilo,
apie vėją kalbėjo,
Likimą jam lėmė
Ūžesys vėjo.
Nuo mažo daigelio,
atėjęs į žemę,
išaugo gražus ir su vėju gyvena.

Kristupas Lavickas
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Put-
vinskio gimnazijos
3 klasės mokinys

Pavargau nuo tylos

Pasiilgau garsų
aš nakty tylioje,
Vakarų ramumoj
atėjau pas tave.
Ryto saulei pakilus,
Garsiai šauksiu balsu:
„aš labai pavargau
Už tylos debesų!“

Nebenoriu tylos,
Užrakintos narve;
Oriai eisiu pirmyn

tyloje bjaurioje.
Ypatingai tylus 
Lauksiu ryto garsų.
Oš lietus neramus
Su žaibų aštrumu.

Kristupas Lavickas
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Put-
vinskio gimnazijos
3 klasės mokinys

Nesuprastas

Nebežinau, kodėl
Esu šiandien kitoks,
Su savo mintimis –
Užuolaidom tamsiom –
Paslėpsiu tuos jausmus
Rytojaus dienoje.
ar dar kas nors poryt
Supras tikrai mane?
tikėsiu tik keistai
aš iki pabaigos
Savos minties gilios.



„Romuvos“ mokiniai 5

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos laikraštis 
„VIVAT Romuvensis!“
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Karolina Mateikaitė
Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos 
4c klasės mokinė

Ukraina

Užsėsiu aš laukus saulėgrąžom,
Kad kiekvienas išėjęs sugrįžtų gėle.
Rinksiu vaiskius geltonus žiedus-
ašaras jūroje geltonoje.
išėję- negrįžę,
Negrįžę- išėję,
ar girdit? Sugrįžkit gėle... 

P.S. 
Zigmas Gėlė ir Ukraina – neatsie-
jama, nes Kijeve studijavo jaunasis  
poetas.

Kristupas Lavickas
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 
gimnazijos
3 klasės mokinys

Upės tekėjimas

Už šalčio žiaurumo
Pavasario pievoj,
Ėmė upė tekėt,
Sukaustyta vėjo.

tėkmė jos viltinga
Eilėmis išsiliejo,
Kelionėje savo
Ėmė ir prakalbėjo.
Ji paslaptį savo
išsakė tik man.
Mintyse jau matau
aš jos kelią prasmingą,
Su ja aš keliausiu ilgai ir laimingai.


