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Atostogų pradžioje, pirmadienį, mes, šauliai, išvykome į 
parą trunkančias pratybas miške. Buvo šalta, nesmagu, 
tačiau, kaip organizatorius, girdėjau daug geru atsiliepimų.  
Taigi tą pirmadienį, 9 valandą ryte, mes išėjome iš susitiki-
mo vietos į pratybų pradžios vietą. Kai nuėjome ten, papie-
tavome ir pradėjome pratybas keliomis teorijos paskato-
mis, po to trumpai prisiminėme taktiką, galiausiai užkandę 
išjudėjome vykdyti užduoties. Užduotis buvo tokia: iš su-
tartos vietos judėti taktiškai (tyliai, atsargiai, nepastebimai) 
į tariamai nukritusio sraigtasparnio vietą ir iš priešiškai 
nusiteikusių pajėgų atsiimti juodąją dėžę. Pakeliui sutiko-
me daugybę pasalų, būta kitokių netikėtumų. Buvo daug 
sniego ir labai šlapia, todėl neturėjome galimybės pasišil-
dyti maisto. Ėjome su sunkiomis kuprinėmis (apie 20-25 
kg). Apie trečią valandą nakties atėjome iki Bridų šaudyk-
los, kur ilsėjomės ir nakvojome. Kitą dieną po rytinės 

mankštos žaidėme šratasvydį, smagiai pakovoję išsiskirstėme į namus. Buvo iš tiesų smagu ir naudinga tiek man ir 
mano kelegoms – organizatoriams, tiek jauniesiems šauliams, kurie išmoko drausmės ir greičiausiai suprato, kaip 
gerai gyvena su šilta lova, patogiais drabužiais bei avalyne ir skaniu maistu kasdien. Kartais tokios „iškylos“ būtinos, 
kad pradėtumėm labiau vertinti tai, ką turime, ir mėgautis kasdieniais dalykais – mes pamirštame, kokie jie gali būti 
svarbūs. Pamiršau paminėti, jog teorijos paskaitėlę šauliams skaitė du mano pažįstami trečio kurso kariūnai iš Gene-
rolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos. 

Beje, sausio 13 d. tikriausiai mes dalyvausime parade Šiaulių centre, prie katedros, kaip ir kiekvienais me-
tais, siūlau ateiti. 

Simonas Danielius Vėževičius, 3b kl. 

Su džiaugsmu pranešame, kad šių mokslo metų 

jaunųjų kūrybos konkurse „Rudens godos“ laureatais 

Šiaulių mieste tapo net keturi mūsų gimnazistai : Vik-

torija Getnerytė, 4 kl. (mokyt. Rasida Laurinavičie-

nė), Deimantė Rutkauskaitė, 4 kl. (mokyt. Dona Jaugie-

nė), Viktorija Breivytė, 2 kl. (mokyt. Rūta Krištopaitie-

nė) ir Airidas Labinas, 2 kl. (mokyt. Dalia Vėlaitienė). 

Be to, už trioletų žanrą apdovanota Solveiga Varnec-

kaitė, 3 kl. (mokyt. Rasa Malinauskienė), už laikme-

čio ženklus poezijoje – Paulius Užgalis, 1 kl. (mokyt. 

Gitana Trinkaitė). 

– tai lyg įpareigojimas, kurio negali nusikratyti, bet jo kratytis ir nereikia. 
– tai pareiga, ne pasirinkimas. 
– tai tolimas, tačiau, manau, apskritai tai svarbus dalykas. 
– meilė Tėvynei (nepaisant to, kad dauguma mane supančių žmonių linkę dažnai keiksnoti savo šalį) vaidina nors ir 
nedidelį, tačiau svarbų vaidmenį mano gyvenime. 
– tai tarsi prigimtinė prievolė, kurią dabartiniai žmonės linkę pamiršti. 
– tai lyg pagarbos išraiška savo proseneliams, seneliams, tėvams, kurie kūrė ir kovojo dėl gimtojo krašto, kad mes 

juo galėtume dabar džiaugtis. 

Gimnazistų atsakymus surašė Justina Nemaniutė, 3a 
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Ketvirtokas Paulius Lentinas– 

vaikinas, gebantis derinti menus ir 

sportą, iš abiejų gauti daugiausiai 

naudos ir patirti didžiausią pasitenki-

nimą. Apie save jis atsiliepia labai 

kukliai: mokausi 4a klasė-

je ,,Romuvos‘‘ gimnazijoje. Mano 

pomėgiai – tai chorinis dainavimas, 

svarmenų kilnojimas, be abejo, ne-

galiu gyventi be mėgstamos muzi-

kos. 

Kaip pradėjai dainuoti ir kaip 

chorinis dainavimas tapo tavo 

pomėgiu? 

Aš lankau ,,Dagilėlį‘‘ (tai berniukų 
dainavimo mokykla, kuri garsina ne 
tik Šiaulius, bet ir Lietuvą visame 
pasaulyje. Mokykloje mokosi tik 
berniukai.) ,,Dagilėlis‘‘ – tai vieta, 
kuri mane išmokė būti tikru vyru. 
Šią dainavimo mokyklą lankau jau 
12 metų. Per tuos metus mokykla 
išmokė disciplinos ir ugdė meninius 
gebėjimus. Kelionės yra neatsieja-
ma ,,Dagilėlio‘‘ gyvenimo dalis. Su 
choru esu buvęs Vokietijoje, Rusi-
joje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Itali-
joje, Lenkijoje, Anglijoje, Čekijoje, 
Katare. Ir tikrai galiu teigti, kad  ne-
nusivyliau nė viena kelione, jos vi-
sos buvo nepakartojamos ir įdomios. 
Šią vasarą keliavome į Kiniją.   

 Kelionė buvo ilga ir varginanti 
(mus alino karštis, šaltis, lietus, 
ilgos, varginančios repeticijos, 
miegas autobuse kelionės metu), 
tačiau įspūdžiai iš jos yra nepakar-

tojami. Kinijoje susipažinome su 
nepaprastai įdomia kinų kultūra, 
valgėme tradicinius kinų patieka-
lus, bendravome su įvairiais žmo-
nėmis, chorų dainininkais, aplan-
kėm didžiąją kinų sieną.  

Į Kiniją vykome ne be priežasties. 

Dalyvavome  XII tarptautiniame 

chorų konkurse ir festivalyje bei 

Tarptautinės chorinės muzikos fede-

racijos (IFCM) Pasaulio jaunimo 

chorinio lavinimo konferencijoje. 

Konkurse laimėjome pirmąją vietą 

savo kategorijoje (jaunuolių ir vaikų 

choro kategorija). 

Pernai užėmei pirmą vietą rankų 

lenkimo rungtynėse, tad tikriausiai 

daug sportuoji. Kaip pavyksta 

sportą suderinti su dainavimu? 

Kaip ir minėjau, sportas yra mano 

pomėgis, kuris man padeda atsipalai-

duoti. Kalbant apie rankų lenkimą – 

tai gyvenimo būdas, o ne sportas. Jis 

labai įtraukia ir negali apie jį nustoti 

galvoti! Sportą ir dainavimą šiaip ne 

taip pavyksta suderinti. Choro repeti-

cijos vyksta vakare, o sportuoju po 

pietų. 

Ką planuoji ateityje? 

Sporto tikrai neapleisiu ir toliau 

progresuosiu. Tai tikrai žinau. Iš 

tiesų dėl ateities yra daug minčių ir 

įvairiausių planų. Sunku pasakyti 

kažką, kol nebaigiau mokyklos. Tie-

siog žiūrėsiu, kaip viskas susiklostys, 

ir sieksiu geriausio. 

Parengė Meda Dargytė, 3a kl. 

Šį mėnesį pristatome jau antrąjį sąrašą filmų, kurie nagrinėja žmogiškumą kare bei istoriją! Kai kurie filmai rodomi net 
per televiziją, bet tai nereiškia, kad jie nenaudingi ir jų reiktų vengti! Mėgaukimės ir tobulėkime tuo pačiu metu! 

 
 

                                                                                                                                              Parengė Greta Šilinskaitė, 3b kl. 

Filmai Režisieriai Nagrinėjamos temos 

Sovietų pasaka Edvins Snore Priespauda, diskriminacija, medijos kuriamos iliuzijos 

Pianistas Roman Polanski Antisemitizmas, II pasaulinis karas, vidinė stiprybė, viltis 

Juodojo vanago žūtis Ridley Scott Sirijos sukilėliai 

Devintoji kuopa Fedor Bondarchuk Afganistano karas 
Mes buvome kariai Lars Von Trier Vietnamo karas 

Martynas Liuteris Eric Till Reformacija 

Išminuotojų būrys Kathryn Bigelow Šiandieninės Afganistano problemos 

Šiandlėrio sąrašas Stevem Spielberg Antisemitizmas, II pasaulinis karas 

Vienui vieni Jonas Vaitkus Partizanai, Lietuvos okupacija, karas, pasiaukojimas 

Berniukas dryžuota pižama Mark Herman Vertybių kitimas, idealai, draugystė 
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Gruodžio 19 dieną gimnazijoje tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, vy-

ko kalėdinis karnavalas. Žiūrovus savo pasirodymais stebino visos – nuo 

pirmų iki ketvirtų – mokyklos klasės. Gimnazistai pasirodymus rengė temo-

mis „Šventiniai fleshmob‘ai“ ir „MTV“. Turbūt bet kuris žiūrovas, stebėjęs šį 

renginį, galėtų patvirtinti, kad orginalumo netrūko nė vienai pasirodžiusiai 

klasei.  

Milda Zurbaitė, 2f 

2014-12-11 „Romuvos” gimna-
zijoje vyko renginys, į kurį susirin-
ko daugybė gimnazistų bei jų tėve-
lių. Mūsų salėje skambėjo V. A. 
Mocarto opera „Užburtoji fleita”. 
Šios idėjos autorė – operos solistė 
Diana Tiškovaitė, ji išvertė operos 
libretą į lietuvių kalbą, režisavo 
spektaklį, kuriame dalyvavo moki-
niai iš penkių mokyklų (tarp jų – ir 
„Romuvos“ dainininkai, vadovauja-
mi mokytojos Aušros Kardašienės) 
ir studentai. Jos tikslas buvo paro-
dyti visuomenei, kad operą gali 
dainuoti net mokiniai. Projekte bu-
vo numatyta, kad operos „Užburtoji 
fleita” ištraukas pamatys mokiniai 
tų gimnazijų, kurie dalyvaus pro-
jekte, na, o pagrindinis GRAND 
renginys įvyko Saulės koncertų 
salėje 2014-12-16.   

           Agnė Turauskaitė ir Miglė 
Ignatavičiūtė, 1c kl. 

Gruodžio 11 dieną Sta-
sio ,,Šalkauskio‘‘ gimnazijoje vyko 
ilgai lauktas finalinis 2014-2015 
metų Šiaulių gimnazistų protmūšių  
čempionato  etapas.  Jis iš kitų išsis-
kyrė tuo, kad surinkti taškai buvo 
dvigubinami, taigi šis žaidimas gim-
nazistams buvo kaip niekad įtemptas 
bei įdomus. Po atkaklios kovos mūsų 
gimnazijos komandą bendroje įskai-
toje užėmė 3 vietą. Tikimės, kad sėk-
mė mus lydės ir kitais metais! 

Justina Nemaniutė, 3a 

Teodoro Grotuso 
Konkursas 

 
Biologijos mokytoja Lina Kneižienė sutiko atsakyti į kelis klausimus apie 

Teodoro Grotuso konkursą. 
Papasakokite plačiau apie šį konkursą. Kaip viskas vyksta? Kokie daly-
viai? 
–Tai respublikinis gamtos mokslų eksperimentų konkursas. Jau šėštą kartą 
vyko mūsų mokykloje. Jame dalyvauja visos Lietuvos gimnazijų mokiniai, 
kurie konkurso metu vykdo eksperimentus. Komandą sudaro šeši žmonės, du 
– chemijos eksperimentams, du – fizikos, ir du – biologijos.  
Ar eksperimentai keičiasi bėgant metams? 
–Taip, kiekvienais metais eksperimentai būna vis kitokie. (Kokie buvo šie-
met?) Tiksliai žinau tik biologijos ekper imentus: reikėjo atpažinti mūsų 
krašto medžius; nurodyti grybų karalystės organizmus ir jų ekologinę reikš-
mę; pagaminti augalo lapo mikro preparatą patiems, stebėti pro mikroskopą 
ir pagal audinių išsidėstymą nustatyti, kaip fiksuojamas anglies dvideginis 
lape . 
Kaip baigiasi šis renginys? 
–Baigiantis konkursui apdovanojami geriausi biologai, fizikai, chemikai. 
Taip pat išrenkamos trys geriausiai pasirodžiusios komandos. 
Ar Teodoro Grotuso konkursą organizuoja mūsų mokykla? 
–Taip, organizatoriai – tik mūsų mokykla. Be to, į šį konkursą kviečiame 
mokslininkus iš Šiaulių ir Vilniaus universitetų. Jie skaito įdomias paskaitas 
ir būna vertinimo komisijos nariai. Yra įkurtas Teodoro Grotuso fondas, ir 
kurie mokslininkai jam priklauso, tie ir atvyksta. (Ar kiekvienais metais kei-
čiasi ir atvykstantys mokslininkai?) Kai kur ie, pavyzdžiui, ŠU docentė, 
mokslų daktarė Rita Mikaliūnaitė atvyksta jau antrą kartą. Taip pat ji buvo 
atsivedusi ir kelis savo studentus, kurie irgi skaitė paskaitas. 
Kuo mokiniams šis konkursas reikšmingas, svarbus? 
–Mokiniams tai didelis dalykas, jie prisiliečia prie praktikos, ugdo bei lavina 
savo praktinius gebėjimus. O be praktikos gamtos mokslai nepajudės iš vie-
tos. Taip pat mokiniai praplečia žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą. 
(nuotrauka iš gimnazijos archyvo) 

Parengė Julija Novikova, 3a 
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IŠMANANTIEMS APIE TAI, KAS YRA GERAS KINAS:  

Amerikiečių kino režisierius, 
aktorius, rašytojas bei džiazo muzi-
kantas Woody Allen gimė 1935 m. 
Brukline. Ši talentinga asmenybė 
garsėja romantinėmis komedijomis, 
kurios pasižymi savitu humoro 
jausmu bei keliamais filosofiniais 
klausimais. Režisierius yra ir puikus 
aktorius, jis vaidino savo sėk-
mingiausiuose filmuose: „Annie 
Hall“ bei „Manhattan“.  

Būsimasis talentas, gimęs Al-
len Stewart Konigsberg vardu, 
sulaukęs septyniolikos pasikeitė sa-
vo vardą į Heywood Allen. Jis kilęs 
iš dažnai nestabilios ir triukšmingos 
žydų vidurinės klasės šeimos, kuri 
suteikė autoriui pakankamai idėjų 
pradėti rašyti pirmuosius monologus 
ir atlikinėti „stand-up“ komedijas 
dar vidurinėje mokykloje. 
Vaikystėje išgyventas šurmulys per-
pildytame bute W.Allen davė begalę 
minčių komedijoms, kurios po to 
tapo jo vaisingos ir sėkmingos kar-
jeros būtimi. 

W. Allen įstojo į New York'o 
universitetą 1953 m. , tačiau 
nepasisekus filmavimo kursuose, 
nusivylęs metė studijas ir  

pradėjo rašyti televizijai, sukūrė 
laidą „Your Show of Shows“, kuri 
laimėjo Emio apdovanojimų nomi-
naciją.  

 Vis dėlto rašytojui ši veikla 
atsibodo, tad savo jėgas išbandė 
„stand-up“ komedijose ir išpopu-
liarėjo Niu Jorko komedijų klubų 
rate. Jo komiškoji persona ilgus 
metus buvo kenčianti, paklusni as-
menybė.  

Režisieriaus karjeros persi-
laužimas įvyko 1977 m. su filmu 
„Annie Hall“; šią dramą W. Allen 
parašė kartu su Marshall Brickman; 
filmą pats režisavo, jame vaidino. 
Šis kūrinys laimėjo keturis Akad-
emijos apdovanojimus – už 
geriausią vaizdą, geriausią režisūrą 
ir geriausią vaidybą. Filmas 
„Manhattan“, išleistas 1979 m., 
buvo skirtas jo mylimam miestui 
Niu Jorkui pagerbti. Šis miestas 
taps daugelio būsimų filmų veiks-
mo vieta. 

Naująjį tūkstantmetį W. Al-
len pasitiko naujomis komedijomis: 
„Match Point“, „Vicky Cristina 
Barcelona“, romantine komedija  

„Midnight in Paris“ (už kurią jis gavo 
Oskarą ),  

„To Rome with 
Love“ (epizodinė komedija, kurioje 
režisierius po šešerių metų pertraukos 
vėl pasirodė kino ekranuose kaip 
aktorius) bei naujausiu filmu „Blue 
Jasmine“.  

Taigi ši įspūdinga asmenybė per 
savo gyvenimą jau pastatė 59 filmus 
ir, atrodo, nesustos jų kurti. Retas 
režisierius yra toks produktyvus ir 
sėkmingas, be to, dar ir pats vaidinan-
tis savo sukurtose kino juostose. Tad 
nieko nežinodamas apie šį žmogų 
negali teigti, kad išmanai apie kiną ar 
domiesi juo.  

Pagal www.BIOGRAPHY.COM 
parengė Vilius Preščepionokas, 3a kl. 

 

Mano pagrindinė yda: 
Daug šneku. 
Mano pagrindinė dorybė: 
Gerai, kad daug šneku (nes 
aplinkui kapų tyla arba skundai). 
Kokioms klaidoms aš esu at-
laidžiausias? 
Savo. 
Ko aš labiausiai nekenčiu? 
Savo kvailumo (augeliu klausimų). 
Gamtos dovana, kurią norėčiau 
gauti? 
Nesukūrė dar tokios dovanos 
gamta. 
Mano moto: 
Padėk žmogui, o jei negali, tai 
bent nekenk. 

Parengė Julija Novikova, 3a kl.  

 „Daugelis realizmo rašytojų laimę supranta, vaizduoja savaip, tai 
kaip suprantama laimė realizmo literatūroje?“ 

 „Tai gali būti įvairūs pamokymai apie šeimą, santuokas, nusikaltimų 
vykdymą. Tokie pamokymai gali praversti visiems.“ 

 „Jo romane „Tėvas Gorijo“ pagrindinis personažas Eugenijus at-
vykęs į Prancūziją įsmukti į aukštuomenės postą.“ 

 „Žmonės dažnai stengiasi pabėgti nuo kasdienybės, nes ta 
kasdienybė kaip gaisras žudo žmones tik iš vidaus.“ 

 „Išsiliedamas žmogus jaučiasi geriau nei įprastai, taip sakant, 
kasdieniškai.“ 

 „Juozas ir Magdė sukūrė darnią šeimą: nesipyksta, dirba savo šeimos 
labui ir gerovei, nekaltina vienas kito net kai ateina nelaimė — 
miršta karvė. Taip pat susilaukia trijų atžalų: Jonuko, Marcelės ir 
Kaziuko.“ 

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

http://www.BIOGRAPHY.COM
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Gal jau matei jos filmą, bet dar nežinai, kad mokaisi su ja vienoje gimnazijoje! 

kūrybą pristatyti publikai, tačiau 
dabar savo kuriamus tekstus bei 
muziką labiau esu linkusi pasilikti 
(savianalizei), o ne pristatinėti 
kitiems. 

Ne paslaptis, kad tu domiesi 
filmavimu. Nuo ko viskas 
prasidėjo? 
– Kai man buvo 10 metų, brolis 
atidavė labai paprastą skaitmeninį 
fotoaparatą. Ir kai tik pas mane at-
vykdavo draugė, mes tuoj imdavom 
ir ką nors nufilmuodavom. Pati 
nesuprasdavau, kodėl tai darau, 
tiesiog man tai patiko ir teikė malo-
numą bei buvo smagu. Vėliau 
ėmiau domėtis kinu. Pradėjau 
žiūrėti gerai vertinamus filmus. 
Galiausiai mano akis patraukė in-
ternete patalpintas Vilniuje vyk-
stančios kino stovyklos skelbimas. 
Joje ir nusprendžiau dalyvauti. 
Nuvykusi ten susipažinau su 
LMTA (Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija) režisūros studentais ir 
išvydau tikrąją kino virtuvę.  
Tada supratau, kad kinas yra ta sri-
tis, kurioje noriu dirbti. Grįžusi iš 
stovyklos, be abejo, nenustojau 
rašyti scenarijų ir filmuoti. 
Trumpametražius filmukus siunčiu 
į įvairiausius konkursus. Vienas 
man reikšmingiausių konkursų, 
kuriame teko dalyvauti, 
tai ,,Kuriam kiną‘‘. Dar dabar  

pamenu, kaip prarėkiau balsą 
sužinojusi, kad buvau atrinkta iš vi-
sos Lietuvos ir laimėjau pirmą vietą, 
o mano trumpametražis ,,Ar girdi 
mane?‘‘ buvo rodomas speciali-
ame ,,Kino pavasario‘‘ filmų seanse 
Vilniuje. Taip pat negalėjau patikėti, 
jog muzikinis BA grupės vaizdo 
klipas, kuris pradžioje buvo tik 
vaizduotė mano galvoje, 
dabar ,,Youtube‘‘ tinklapyje 
peržiūrėtas per 77 tūkstančius kartų.  

Ką planuoji ateityje? 
– Ateityje planuoju studijuoti 
LMTA vaizdo režisūrą, o baigusi 
studijas čia toliau tęsti mokslus 
užsienyje. Po mokslų norėčiau įkurti 
verslą, susijusį su kino industrija, 
taip pat daug keliauti ir plėsti akiratį. 
Na, o atėjus laikui pastatyti ilgame-
tražį filmą. 
Ačiū už pokalbį. Geros Tau 
kloties, kūrybinio polėkio. 

Kalbėjosi Meda Dargytė, 3a kl. 

3a klasės mokinė pasakoja apie 
save:  
– Man labai sunku kalbėti apie save 
pačią. Esu įvairiapusė asmenybė, 
domina viskas, kas mane supa. Drau-
gai neretai mane pavadina filosofe, 
nes dažnai mėgstu giliai kapstytis, o 
ypač analizuoti žmonių tarpusavio 
santykius. Būdama penkerių pra-
dėjau šokti šokių ansam-
blyje ,,Želmenėliai‘‘. Ten įgijau dis-
ciplinos, kūno judesio, grakštumo 
bei pamilau muziką ir šokį. Mano 
mama ir vyresnysis brolis groja gi-
tara, tad taip jau išėjo, kad nuo 
septynerių pradėjau groti ir aš.  Dar 
dabar tyliais vakarais mėgstu pasi-
imti gitarą, kurti muziką ir tekstus. 
Kelis kartus teko savo  
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Milda Zurbaitė, 2f kl. 
 
ANDRIAUS DIENORAŠTIS 
(tęsinys, pradžia 87 numeryje) 
 
Vasario 25 diena 
Trečiadienis 
 
Šiandienos rytą pradėjau kiek kitaip nei įprasta. Mane pažadino ne 
žadintuvas, kaip visuomet, o garsus durų trenksmas ir per visą namą 
sklindantis motinos verksmas. Turbūt nėra blogesnio jausmo už tą, 
kurį jauti išgirdęs savo verkiančią mamą. „Jie tikrai skirsis“,– pama-
niau. Iš tikrųjų nujaučiau tai jau seniai. Mano tėvų santykiai, kiek 
pamenu, niekada nebuvo itin geri. Vos išgirdęs motinos raudas greitai 
pakilau iš lovos ir nubėgau į prieškambarį. Mano mama suklupusi ant 
grindų kukčiojo. Ji buvo rankomis užsidengusi veidą. „Mama, prašau, 
patrauk rankas“, – apkabinęs ją pradėjau prašyti. Vyliausi pamatyti 
jos sveiką, nesužalotą veidą. „Nenoriu, kad tai matytum“,– ji tyliai 
sumurmėjo. „Prašau“,– nepasidaviau.  Ji lėtai patraukė rankas nuo 
savo veido. Paėjėjau atgal. Akimirką vos susilaikiau neapalpęs. 
Nustojau kvėpuoti. Pajutau, kaip mano širdis ėmė vis sparčiau ir 
sparčiau plakti, o delnai tarsi savaime susispaudė į kumščius. Aptemo 
akys. Juk mano motinos veidas nužertas mėlynėmis ir nubrozdin-
imais! Manyje ėmė virti nežmoniškas pyktis. Niekada, niekada 
ankščiau nebuvau tokio jautęs. „Kas tai padarė!?” – išrėkiau nesavu 
balsu. „Tavo tėvas. Bet, Audriau, prašau, būk geras, nesikišk.“ Aišku, 
kad tėtis.  Juk tai suvokiau vos išgirdęs mamos kukčiojimą! Bet 
kažkur, širdies gelmėse, vyliausi, kad tai vis tik ne jo darbas. Pradėjau 
nesuvokti to, ką darau. Negalvodamas išbėgau į koridorių ir pasivijau 
tėtį. Pribėgau prie jo. Akimirką buvau besiruošiąs jam smogti. Bet 
tada... Kažkas mane sustabdė. Negalėjau prisiversti jam trenkti. Juk 
tas žmogus taip pat, kaip ir mama, mane augino ir mylėjo. Po galais, 
kodėl aš toks silpnas? Nesugebu nei savęs, nei kitų apginti! Kodėl 
taip dažnai leidžiuosi užvaldomas bereikalingų emocijų? Turėjau jam 
trenkti! Kodėl to nepadariau? Nekenčiu savęs. „Dink iš čia! Ir nė ne-
bandyk sugrįžti“,– sugebėjau tik surikti jam visa gerkle. Daugiau aš 
nieko nesugebu. 
 
Kovo 2 diena  
Pirmadienis 
 
Jie mane pradėjo persekioti. Ištisai. Prieš pamokas, per pamokas, po 
pamokų, savaitgaliais. Negi tie kvailiai neturi ką veikti? Kas jiems 
yra? Taip, galbūt kartą ir pakenkiau, bet tai nereiškia, kad visą likusį 
gyvenimą tie idiotai turi su manimi taip elgtis. Esu per silpnas, kad 
sugebėčiau atremti šių galvijų smūgius. Deja, bet ir ne toks greitas, 
kad visuomet galėčiau pasprukti. Su pažįstamo pagalba įsigijau kitą 
priemonę chuliganams bent laikinai sutramdyti. Ašarinių dujų 
balionėlį. Taip, tai neleistina, nelegalu, draudžiama. Bet juk kaip nors 
reikia išvengti jų, argi ne? Šiandien buvo pirmas kartas, kai jį panau-
dojau, ir ką gi.. Visi idiotai kaip mat išsilakstė, o aš sveikas grįžau 
namo. Parėjau su šypsena veide. Jaučiausi gerai, nes tai buvo pirma 
mano pergalė prieš juos. Šį kartą aukos buvo jie, o ne aš. Tiesą pasa-
kius, jaučiuosi netgi labai gerai. Juk man nereikėjo kažko sumušti 
tam, kad atsikratyčiau šių banditų. Tiesiog truputį juos pagąsdinau. O 
svarbiausia tai, kad saugiai išnešiau savo kailį. Jaučiuosi velniškai 
gudrus. 
 
Kovo 4 diena 
Trečiadienis 
 
Pradedu suprasti, kodėl tada netrenkiau tėvui... Negi aš noriu tapti 
toks kaip jis? Ar pavirsti į vieną iš tų žioplių, kurie mane talžydavo? 
Pradedu suprasti, kad kerštas – tai tik silpnų žmonių ginklas. Silpnų 
žmonių, bet ne mano. 

*** 
Mokytojas pasakoja: 
Skrido į kosmosą rusai, skrido amerikiečiai, 
ir kiniečiai paleido savo lėkštę nuo ryžių, 
tada jau pradėjo Europa leisti, na, ir Lietuva 
paleido savo konservų dėžutę. 
*** 
Pamoka apie kosminius greičius. Mokytojas 
klausia: 
–Kas esat skraidę lėktuvu? Tai ką, kosmose 
buvot? 
Vienas mokinys iškart atsako: 
–Biški aukščiau. 
–Aukščiau kosmoso jau nieko nėra! Ten jau 
Džysus Kraist su savo chebra. 
*** 
–Kas laiko/laikys automobilio teises? Tam 
yra geras uždavinys, kaip tik su mašinom. 
Eina vienas mokinys prie lentos, sprendžia, o 
mokytojas ir sako jam: 
–Viskas, Linai, atimsiu iš tavęs teises... 
*** 
Pamoka apie žemės trauką, mokytojas klau-
sia: 
–Kur nukreipta traukos jėga? 
–Į viršų, – atsako vienas mokinys. 
–Džysus Kraist, nu Hotabičius esi, darai ką 
nori, važiuoji nuo kalno, išjungi variklį ir vėl 
atgal į kalną, nes traukos jėga į viršų veikia... 
Įsivaizduokit štangistą, kelia 200 kg štangą: 
paima ir „aaaa“—nusižiovauja, vėl kelia ir 
žiovauja – trauka veikia į viršų. 
*** 
Mokytojas aiškina laborotorinio darbo 
klaidas: 
–Darot laborotorinį darbą ir rašinėjat tokias 
išvadas: pakabinom svarelį ir spyruoklė 
išsitempė, mum tai labai patiko, todėl ban-
dymą pakartojome dar penkis kartus. 
*** 
Mokytojas paprašo vieno mokinio pažiūrėti į 
jo tvarkaraštį ir klausia: 
–Ką matai? Kas parašyta? 
–FIZIKA. 
–Aišku, kad fizika, aš chemijos tai nedėstau! 
*** 
Mokytojas klausia: 
–Kas šiandien valgys sriubą? 
Visi tyli... 
–Tai niekas sriubų nevalgo? 
Vienas mokinys sako: 
–Tai gal tik šiandien nevalgysim ir tiek... 
–Tai šiandien visa klasė, kaip susitarę, – an-
tisriubiniai? 
*** 
Klasėje sprendžiame fizikos testus ir mokin-
ys pasirenka atsakymą: „Kulka pataikys į 
taikinio centrą tik tuomet, jei kulka išlėks iš 
šautuvo vamzdžio šviesos greičiu.“ 
Mokytojas: 
–Jei Lietuva turėtų tokius šautuvus, tai net 
amerikonai mūsų nepultų. 

Parengė Julija Novikova, 3a kl.  
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Gal nori originalaus rūbo? Kreipkis į Gerdą, kol ji netapo garsi, nes tada brangiai 
mokėsi! 

3e klasės mokinė apie save kalba taip:  
– Jau nuo mažens domėjausi menais, mėgdavau kurti 
įvairius dalykėlius, daryti įvairius rankdarbius. 
Darželyje dalyvaudavau įvairiose parodose, mėgdavau 
darbus, reikalaujančius didelio kruopštumo ir atidumo. 
Nuo vaikystės nedaug kas pasikeitė. Dabar taip pat men-
ai užima didelę dalį mano gyvenime, vis dar mėgstu 
kurti. Lankau dailės mokyklą. 

Žinau, kad tu pati modeliuoji ir siuvi drabužius. 
Kaip pradėjai tuo domėtis? 
– Drabužių siuvimu ir modeliavimu pradėjau domėtis 
aštuntoje klasėje. Pirmiausiai tai buvo tik hobis, kuris 
man leido rengtis vienetiniais, pačios siūtais drabužiais. 
Dabar tai mano norimos ateities profesijos dalis. 
Drabužių siuvimas man teikia didelį malonumą. Tai yra 
darbas, kuris reikalauja daug pastangų, kruopštumo ir 
ryžto. Tačiau siūdama drabužius galiu išreikšti save. 

Neabejoju, kad turi daugiau pomėgių nei vien 
drabužių siuvimas. Kokie jie? 
Be drabužių suvimo, dar domiuosi interjero dizainu, 
papuošalų gamyba bei fotografija. 

Kokie tavo ateities planai? 
Ateitį planuoju sieti su drabužių arba interjero dizainu. 
Pasirinkti tarp drabužių ar interjero dizaino man be galo 
sunku, nes abi veiklos man labai patinka ir tikrai sekasi. 

Ačiū už pokalbį. Neišsenkančios Tau kantrybės, 
naujų idėjų! 

Kalbėjosi Meda Dargytė, 3a kl. 

Ar visi pastebėjote, kad baigėsi pirmas pusmetis? 
Sausio 9 dieną gimnazijoje baigėsi pirmasis pusmetis. 
Tai dar vienas svarbus užbaigtas mokymosi etapas, vie-
niems jis sekėsi geriau, kitiems truputį prasčiau. Vieni 
prisinervino „taisydami“ pažymius, kiti nejudėjo ir nieko 
nekeitė. Kiek gimnazistų – tiek skirtingų nuomonių apie 
tai, ką reiškia mokiniui pusmečio pažymiai: 
* Pusmečio pabaiga ir pažymiai man parodo tai, ko 
pasiekiau, kur pakilau ar nusiritau per šį mokymosi 
tarpsnį. 
*Pusmetis ir jo pažymiai man dabar nebe taip rūpi kaip 
ankščiau, nes truputį aptingau. 
*Pusmečio pabaiga man nėra svarbi, nes įgytos žinios 
yra daug vertingesnės už išvestą pusmečio pažymį. 
*Man tas pats. 
*Pusmečio įvertinimai man yra stimulas mokytis. 
 

Nauja mokyklos erdvė 
Gimnazistus, grįžusius po žiemos atostogų, pasitiko 
maloni staigmena, šalia visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto kabineto buvo įrengtas sava-
rankiško mokymosi kabinetas. Nauja gimnazijos erdvė  

buvo įrengta už 2% paramos lėšas. Dauguma mokinių 
labai džiaugiasi šia naujove, nes tai dar viena puiki vieta 
gimnazijoje, kur jie savo laisvą laiką galės naudingai 
išnaudoti mokydamiesi. 

 
Artinasi naktis mokykloje 

Jau trečius metus iš eilės mokykloje organizuojamas 
laukiamiausias metų renginys – Naktis mokykloje. 
Beveik kiekvienas, praleidęs naktį mokykloje, galėtų 
teigti, jog tai linksmiausiai jų praleistas laikas gimnazi-
joje, juk šiame renginyje gimnazistai kuprines ir vado-
vėlius iškeičia į miegmaišius ir įdomius žaidimus.  
Šiemet ši naktis vyks vasario 13 dieną. Tad sekite infor-

maciją ir regis-
truokitės, nes 
vietų skaičius 
ribotas! Ir 
pasigrožėkite 
pernykštės nak-
ties epizodais. 

Justina Ne-
maniutė, 3a kl. 
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12-04 – Šiaulių miesto „Aido’’ vie-
šojoje bibliotekoje vyko respubliki-
nė bendrojo ugdymo, neformaliojo 
vaikų švietimo mokytojų metodinė 
praktinė ir mokinių edukacinė kon-
ferencija „K. Donelaičio ženklai’’. 
Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 1d 
klasės mokinės Ineta Šmelcerytė bei 
Samanta Kurtkutė. 
12-05 – Šiaulių miesto savivaldybė-
je vyko „Pilietiškumo mokyklos“ 
renginys, kuriame dalyvavo ir mūsų 
mokyklos mokiniai. 
12-09 – gimnazijoje vyko anglų kal-
bos protmūšis „Knowledge Bowl". 
12-11 – „Patajos“ klube vyko Kalė-
dinė akcija „Padovanok šypseną“. 
Šiemet susitikime su Šiaulių globos 
namų auklėtiniais dalyvavo 3d kla-
sės mokinė  Ineta Tarvydaitė, 3c 
klasės mokinė Greta Paliulytė, 2c 
klasės mokinė   
Karolina Rekštytė, muzikos moky-
toja Virginija Užienė. 
12-12 – Lietuvos respublikos parla-
mente vyko baigiamasis 
„Pilietiškumo mokyklos“ renginys, 
kuriame dalyvaus net keturi romu-
viečiai: Rytis Lemežis, Rūta Peleny-
tė, Benediktas Daučionis ir Greta 
Šilinskaitė. 
12-12 – netradicinė IT pamoka. 
12-12 – ketvirtų klasių mokiniai 
organizavo labdaros akciją 
„Tinginio diena 2014“. 
12-14 – sporto salėje vyko tradicinis 
krepšinio turnyras, skirtas direkto-
riaus Vytauto Giedraičio taurei lai-
mėti. 
12-16 – vyko miesto mokinių infor-
matikos olimpiada. 3e klasės moki-
nys, Linas Zacharovas užėmė 4-ąją 
vietą ir yra pakviestas į Lietuvos 
mokinių  
informatikos olimpiados respubliki-
nio etapo atrankinę dalį. Sveikiname 
Liną ir linkime sėkmės. 
12-17 – gimnazijoje vyko labdaros-
paramos koncertas „Draugams“. 
12-18 – Vilniuje, Edukologijos uni-
versitete, vyko moksleivių smulkio-
sios prozos konkurso „Mano laisvė“ 
nugalėtojų apdovanojimas; 
„Romuvos“ gimnazijos mokinys 
Airidas Labinas (2d kl.) laimėjo I 
vietą. 

12-18 – gimnazijos aktyviausieji 

(mokinių seimas, „Lyderių klubas“ 

ir meno kolektyvų nariai) lankėsi 

Vilniuje bei Trakuose.  

01-05 – po kalėdinių atostogų pail-
sėję grįžome į gimnaziją tęsti 
mokslų. 
01-06 – mokykloje įvyko 3 klasių 
mokinių anglų kalbos olimpiados 
bei 1-2 klasių mokinių anglų kalbos 
konkurso mokykliniai turai. I vietas 
užėmė Paulina Janulytė (2c kl.), 
Karolina Misevičiūtė (3d kl.),   II 
vietą – Kristijonas Žalys (2a kl.), 
Karolina Mačiutė (3d kl.),  III vietą 
–  Domantė Janulytė (1e kl.), Linas 
Zacharovas –   
(3e kl.). 
05-07 – vyko lietuvių kalbos ir lite-
ratūros olimpiados I etapas; nugalė-
tojai: Ieva Auškalnytė (1a kl.), 
mok. Paulius Marcinkus (2a kl.), 
Goda Miltinytė (3e kl.), Arnas Dik-
tanas (4a kl.). Visiems jiems linki-
me sėkmės  
Šiaulių miesto 9–12 klasių mokinių 
lietuvių kalbos ir literatūros olim-
piadoje! 
01-08 – vyko mokyklinė biologijos 
olimpiada. I-a vieta tarp pirmų kla-
sių mokinių atiteko Rimantui Ja-
nuškevičiui (1a kl.), tarp antrokų – 
Kristijonui Žaliui (2a kl.). Puikiai 
atliko užduotis ir Ignė Jurkutė (4a 
kl.) bei Mingailė Striaukaitė (3e 
kl.).   Visi jie dalyvaus biologijos 
olimpiados miesto etape. 

01-09 – baigėsi pirmasis pusmetis; nuo-
taikos labai įvairios; vieni ramūs ir gy-
vena lyg niekur nieko, kiti – dar skuba 
ką nors padaryti, kad tik pažymys būtų 
bent kiek geresnis. 
01-12 – paskelbta, kad gimnazijos bend-
ruomenė, prisijungusi prie Lietuvos Pre-
zidentės inicijuojamos akcijos „Knygų 
Kalėdos“, šiemet gimnazijos bibliotekai 
padovanojo 22 naujas knygas. 
01-13 – Laisvės gynėjų dieną, 8.00 va-
landą, mūsų mokyklos languose, kaip 
kasmet, kaip daugelyje Lietuvos mo-
kyklų, sužibo atminimo žvakutės. Gim-
nazijos bendruomenė aktyviai prisijungė 
prie visoje šalyje vykdomos pilietinės 
akcijos  
„Neužmirštuolė“: mokiniams bei moky-
tojams ryte buvo dalinamos neužmirš-
tuolės – skaudžių istorinių įvykių atmin-
ties simbolis. Skaitykloje bendruomenei 
pristatyta knygų ir straipsnių ekspozicija 
„Niekas negali nugalėti tautos, einančios 
į laisvę“. 1a klasės mokiniai dalyvavo 
Šiaulių miesto mokinių pilietinėje akci-
joje „Laisvė“.  
01-13 – Z. Gėlės auditorijoje vyko gim-
nazijos meninio skaitymo konkursas, 
skirtas  
Laisvės gynėjų dienai. Geriausiai pasi-
rodė šie mokiniai: I vieta – Goda Milti-
nytė ir Ilmena Povilaitytė (3e kl.). Jos 
atstovaus mūsų mokyklai miesto kon-
kurse; II vieta – Ugnė Juozapaitytė (1e 
kl.); III vieta – Paulius Užgalis (1a kl.). 
Paskatinamuosius prizus gavo Teofilis 
Luotė (3e kl.) ir Aušrinė Ramančionytė 
(2c kl.). 
01-15 – gimnazijos merginų komanda 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
tinklinio zoninėse varžybose iškovojo 3 
vietą. 
01-16 – gimnazijoje vyko kraujo dono-
rystės akcija „Donorystė – gyvybės vil-
tis“. Akcijos metu visi atėjusieji turėjo 
galimybę išsitirti  kraują ir sužinoti 
kraujo grupę bei hemoglobino kiekį 
kraujyje. Kraujo donorais iš viso buvo 
37 asmenys: keturi mokytojai, vienas 
tėvelis ir 32 mokiniai. Du mokiniai 
kraujo davė  jau antrą kartą. Vienas 
žmogus, davęs kraujo gali išgelbėti net 
tris gyvybes. Tad romuviečiai išgelbėjo 
daugiau nei šimtą žmonių. 
01-17 – Lietuvos poeto, kalbininko, 
Seinų vyskupo Antano Baranausko jubi-
liejinis gimtadienis! Skaitykloje veikia 
literatūrinė ekspozicija „Antanui Bara-
nauskui – 180“.  

Parengė Paulina Nemaniutė, 3a 
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Sausio 23 dieną mūsų gimnazijoje 
įvyko DEŠIMTOJI etnokultūrinė 
šalies mokinių konferencija 
„Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų 
ir augalų pasaulis“. Joje dalyvavo 
per pusantro šimto mokinių iš šių 
mokyklų: 
 
1. Joniškio „Aušros" gimnazija 
2. Joniškio Mato Slančiausko 
progimnazija 
3. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 
4. Klaipėdos Gedminų progimnazija 
5. Kauno LSMU vidurinė mokykla 
6. Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazija 
7. Naujosios Akmenės Ramučių 
gimnazija 
8. Palangos senoji gimnazija 
9. Panevėžio Juozo Miltinio 
gimnazija 
10. Panevėžio „Minties“ gimnazija 
11. Panevėžio Vytauto Žemkalnio 
gimnazija 
12. Panevėžio rajono Dembavos 
progimnazija 
13. Plungės „Saulės“ gimnazija 

15. Radviliškio dailės mokykla 
16. Radviliškio Vaižganto 
progimnazija 
17. Radviliškio Gražinos pagrindinė 
mokykla 
18. Radviliškio rajono Alksniupių 
pagrindinė mokykla 
19. Radviliškio rajono Baisogalos 
gimnazija 
20. Radviliškio rajono Pakalniškių 
pagrindinė mokykla 
21. Raseinių rajono Viduklės Simo-
no Stanevičiaus gimnazija 
22. Telšių rajono Luokės gimnazija 
23. Šiaulių Didždvario gimnazija 
24. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazi-
ja 
25. Šiaulių Jovaro progimnazija 
26. Šiaulių profesinio rengimo cen-
tras 
27. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija 
28. Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazija 
29. Šiaulių Stasio Šalkauskio 
gimnazija 
30. Šiaulių rajono Bubių mokykla 
31. Šiaulių rajono Gilvyčių 

32. Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių 
mokykla 
33. Šiaulių Zoknių gimnazija 
34. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija 
 
Beje, į kvietimą neakivaizdžiai 
dalyvauti atsiliepė ir Islandijos bei 
Čikagos lietuviškų mokyklų kolek-
tyvai. Būtinai turime pabrėžti, kad 
abiejų šių mokyklų mokytojai 
pasidžiaugė gavę kvietimą, nes kol 
kas jais Lietuvoje niekas nesidomėjo 
(tai bent!). Ir dar: pirmą kartą į šią 
konferenciją atvyksta lektorės iš Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos insti-
tuto Vilniuje. Mūsų gimnazijos mo-
kiniai yra parengę per 10 pranešimų. 
Organizacinė grupė tikrai turės ką 
veikti ir ruošdamiesi konferencijai, 
ir vadovaudami jos darbui sausio 23 

2014-12-09 vyko paskutinės Olimpinio festivalio tarpmokyklinės tinklinio varžybos, kuriose dalyvavo merginų 
bei vaikinų tinklinio komandos. „Romuvos“ merginos įveikė S. Šalkauskio gimnazijos merginų tinklinio komandą, 
užėmė 1-ąją vietą Šiaulių mieste ir pateko į zonines varžybas, kurios įvyks po Naujųjų metų. Mūsų vaikinams teko 
labai pasistengti, nes jie susitiko su gana stipria Juventos progimnazijos komanda, kurioje dauguma buvo Lietuvos 
rinktinės atstovai. Po sunkių rungtynių gimnazijos vaikinai liko antri Šiaulių mieste.  Merginos ir vaikinai buvo ap-
dovanoti padėkomis bei taure iš Švietimo skyriaus atstovo rankų. 

Agnė Turauskaitė ir Miglė Ignatavičiūtė, 1c kl.  
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Į jubiliejinę konferenciją „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ sausio 23 dieną atvyko 197 mo-
kiniai iš įvairių šalies ir mūsų miesto mokyklų, juos atlydėjo kelios dešimtys mokytojų. Dalyvavo viešnios iš Vil-
niaus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto: Humanitarinių mokslų habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė bei 
Humanitarinių mokslų daktarė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, taip pat Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros sky-
riaus vedėja Diana Martinaitienė ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė. Kon-
ferencijos dalyvius savo dainomis sveikino gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“ (vadovė muzikos mokytoja me-
todininkė Aušra Kardašienė). Į kvietimą dalyvauti etnokultūrinėje mokinių konferencijoje atsiliepė ir Islandijos litua-
nistinė mokykla „Trys spalvos“ bei Čikagos (Lemonto) Maironio lituanistinė mokykla – konferencijai jos atsiuntė 
savo mokinių piešinių. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos salė pasipuošė įspūdingais stendais. Į sceną lipo dainininkai, 
artistai, šokėjai – jie pristatė sceninius pranešimus.  

Per pertraukas ir po renginio daugelis komentavo įsimintinus pranešimus: Damilės Martinaitytės liaudies daino-
mis palydėtą pranešimą Moteriško ir vyriško mąstymo modelių raiška lietuvių liaudies dainose (J. Janonio gimnazi-
ja), Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos merginų sceninį montažą Kodėl mergina teka, Mažeikių Merkelio Račkaus-
ko gimnazijos trečiokės Aušrinės Smilgytės sukurtą ir jos draugų pristatytą baltiškų drabužių kolekciją „Protėvių 
aidas“. O grupėse pristatytus pranešimus, sudominusius ir pradžiuginusius klausytojus, sunku ir išvardinti, ko verti 
vien jų pavadinimai: Vaikinų muštynės – vyriškumo įrodymas? (Joniškio Mato Slančiausko progimnazija), Ilgas 
plaukas – moters puoša, vyro – luoša, Viliojimo menas lietuvių tradicinėje kultūroje (Šiaulių Didždvario gimnazija), 
Kvailys, karys ar karalius? (Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija), „Įrašymo į bernus“  apeigos  seniau ir dabar (Joniškio 
„Aušros" gimnazija), Merginos įvaizdžio kaita: nuo gležnos lelijėlės iki tvirtos plačiašakės liepos (Kauno Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla) ir taip toliau. 

Mokiniai demonstravo išradingumą, gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis, bet svarbiausia – jie 
tyrinėjo, analizavo, darė išvadas. Visam konferencijos darbui vadovavo grupė 2-3 klasių mokinių: jie ne tik užtikri-
no, kad konferencijos pranešimai būtų pristatyti, bet ir apibendrino kiekvienos grupės darbą.  Po gana sunkios dienos 
jaunuosius tyrėjus ir jų mokytojus be galo maloniai pradžiugino ne tik „Romuvos“ dainininkai (mokytoja Virginija 
Užienė), bet ir Šiaulių Dainų muzikos mokyklos kanklininkės (grupė „Saulėtos mergaitės“) su draugais (vadovė – 
kanklių specialybės mokytoja Kristina Kuprytė). Tie konferencijos dalyviai, kurie nesuskubo išvykti iki koncerto, 
skaidriais veidais išėjo iš salės, tvirtindami, kad šis koncertas – nuostabiausia jiems dovana.   

Konferencijos koordinatorės Dona Jaugienė ir Vida Norvaišienė 

Ei, kaip šventes šventei?.. 
Manau, visi sutinka, jog vienos iš laukiamiausių metų švenčių tai Kalėdos ir Naujieji metai. Tad nusprendžiau 

paklausti mūsų mokyklos gimnazistų, o kaip jie šventė šventes?   Štai jų atsakymai: 
Šventes sutikau kartu su savo giminaičiais, ėjome į teatrą, keitėmės dovanomis, kepėme žąsį. 
Šventes sutikau ramiai, didžiąją dalį laiko praleidau su šeima, giminaičiais. 
Linksmai švenčiau su mylima šeima. 
Šventes švenčiau artimųjų apsuptyje. 
Šventes praleidau linksmai, kartu su draugais. Nieko netrūko. 
Šventės buvo itin smagios, nes švenčiau su draugais ir puikiai praleidau laiką. 
Geriu šampaną su draugais...vaikišką...su pliušiniais žaislais. 
Šventes švenčiau nuostabiai: lovoje su temperatūra ir skaudančiu pilvu. P.S. nepadauginkit per šventes šokolado. 
Per Kalėdas nuobuodžiavau namuose ir žiūrėjau teletabius. 

Malonu, kad gražiausias metų šventes daugelis sutiko kartu su savo šeima namuose; bet ne ką maloniau, kad 
tarp mūsų vis dar yra šmaikščių, mokančių pajuokauti gimnazistų.  

Paulina Nemaniutė, 3a kl. 
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Dar visai neseniai, sausio 10 – 11 dienomis, mūsų mokyklos mokinės – Greta Šilinskaitė ir Samanta Guseva – 
dalyvavo iniciatyvos  „Žinau, ką renku“ mokymuose! Po šių mokymų merginos darbuosis Šiaulių mieste ir daug dė-
mesio skirs mero rinkimams! Tad jei domitės politika arba esate pilietiškai aktyvūs, nebijokite susisiekti ir prisidėti 
prie prasmingos veiklos! 
O toliau – informacija apie minėtus mokymus. 
  „Žinau, ką renku“ – tai Lietuvos jaunimo iniciatyva, siekianti užtikrinti skaidrią politiką ir raštingą rin-
kėjo pasirinkimą. Už šios sąvokos stovi būrys pilietiškai aktyvių jaunuolių, kurie sausio 10–11 dienomis Vil-
niuje tikrino savo žinias ir stiprino komandą. 

Būsimi iniciatyvos kuratoriai dirbo dvi dienas. Pirmą dieną jaunuoliai klausėsi įdomių paskaitų, kurios padėjo 
suprasti jaunimo ir politikų bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą, supažindino su socialinėmis akcijomis bei padė-
jo jų rengimo pagrindus.  Taip pat aktyvistai turėjo galimybę išmokti rašyti pranešimus žiniasklaidai. Visą dieną dir-
bę, dalyviai nenurimo net ir atvykę į nakvynės vietą – iki pat vėlyvo vakaro rengė debatų projektus, socialinių akcijų 
planus. 

Antra diena buvo labiau praktinė – kiekvieno miesto kuratoriai turėjo parašyti veiklos planus, darbo grupės kūrė 
strategijas, kaip turėtų veikti visa iniciatyva, iki smulkmenų išsiaiškino, kaip organizuoti politinius debatus. 

Mokymų pabaigoje dalyviai dalijosi įspūdžiais – visais balsais nutarta, jog savaitgalis buvo tikrai produktyvus ir 
naudingas. 

„Nemeluosiu sakydamas, kad „Žinau, ką renku“ man atrodo viena geriausių iniciatyvų, galinčių patraukti jaunąjį 
balsuotoją. Kadangi aš labai nerimauju dėl tiesioginių merų rinkimų, į mokymus važiavau su mintimi, jog galiu šį tą 
padaryti, pakeisti. Būtent tai ir gavau – daug idėjų, naujų pažinčių, turiu tvirtą pagrindą, ant kurio galėsime statyti 
skaidresnius, patrauklesnius rinkimus“, – pasiteisinusiais lūkesčiais dalijosi mokymų dalyvis, Telšių „Džiugo“ gim-
nazijos abiturientas Romanas Rokas Klingeris. 

Džiaugsmo dėl sėkmingų mokymų neslėpė ir viena iš iniciatyvos senbuvių, komunikacijos grupės koordinatorė 
Greta Šadauskytė: „Mokymų tikslas buvo padėti dalyviams pasiruošti vykdyti veiklą savo miestuose, suteikti jiems 
žinių, būtinų organizuojant renginius ar komunikuojant su politikais. Manau, per šias dvi dienas visi įgijo daug patir-
ties, sugalvojo galbūt net visą Lietuvą sudrebinsiančių idėjų. Labai džiaugiamės, kad prie iniciatyvos prisidėjo tiek 
aktyvių ir pasiryžusių veikti jaunuolių net iš 19 savivaldybių, o miestuose suburtos komandos vis didėja. Be galo ma-
lonu matyti šitiek bendraminčių, tikinčių bendra idėja ir norinčių pagerinti politinį gyvenimą savo miestuose.“ 

Greta Šilinskaitė, Samanta Guseva, 3b kl. 
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FORESTAS GAMPAS 
Filmo herojus – romantiškas keistuolis, kuris tik mamos padedamas išvengia nevispročių mokyklos. Nuo vai-

kystės invalidas, vaikščioja tik su specialiais protezais. Tačiau atsikračius protezų paaiškėja, jog jis gali greitai bėgioti 
ir gerai žaisti amerikiečių futbolą. 

Per futbolą patenka į koledžą. Vietnamo kare nuo žūties išgelbėja visą kuopą ir tampa didvyriu. Vos pradėjęs 
žaisti stalo tenisą, sėkmingai apgina armijos garbę. Nuo vaikystės draugauja su mergaite, kurią įsimyli, tačiau atsako 
sulaukia ne iš karto. 

Jis tampa milijardieriumi, nors išlieka kvailas, geraširdis ir naivus. Jam sekasi, jis visur pirmas. Ar tik kvailys 

gali būti geras, nesavanaudis ir kilnus? 

http://www.obuolys.lt/kinozona/filmas/276/ 


