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Romuvensis! 

100 dienų??? 100 dienų!!! 100 dienų...

Nuotolinė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos abiturientų šimtadienio šventė ZOOM platformoje.
Gimnazijos archyvo nuotr.  

Pagaliau (o gal netin-
ka šis žodis?..) atėjo ta aki-
mirka, kai liko mažiau nei 
100 dienų ir būsite baigę 
mokyklą. Ar džiaugiatės, 
kad netrukus baigsite vie- 
ną etapą? O gal šiek tiek 
liūdite?

Tikime, kad mūsų gim-
nazijos abiturientų šir- 
dis pavasarį užplūsta įvairūs 
jausmai, kankina įvairios 
tolesnio pasirinkimo dile-
mos, neramina artėjantys 
egzaminai...

Norime nuoširdžiai pa-
tarti – pasinaudokite laiku, 
likusiu mokytis gimnazijo-
je: pabūkite kartu su klasės 
draugais, klasės auklėto-
ja, mokytojais, pereikite 
mokyklos koridoriais, pa-
sinerkite į mokyklinius pri-
siminimus. Raskite akimir- 
kų nuoširdžiai pasikalbė-
ti su tais gimnazijos ben-
druomenės nariais, kuriems 

vis nerasdavote laiko arba 
jo skirdavote per mažai. Pa-
simėgaukite mokinio statu-
su ir tada...

Tada atsisveikinkite su 
gimnazija ir eikite „užka- 
riauti“ plačiojo pasaulio 
įgyvendindami savo slap- 
čiausias svajones, išsikeltus 
tikslus, realizuodami savo 
siekius. 

Drąsiai eikite pirmyn, 
bet nepamiršite, kad esa- 
te amžiams įrašyti į „Ro-
muvos“ gimnazijos isto- 
riją kaip neatsiejama jos da-
lis.

Pasiilgsime Jūsų, mieli 
abiturientai!!!

Gimnazijos laikraščio re-
dakcija 
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Pelenų saulė

Berniukas pilkais batais 
ir purvinais plaukais, 
Kas jis? Besielė kriauklė, 
vaikštanti gatvėm?
Aš stoviu šalikelėj su pa-
mestais daiktais,
Kam jie? Žmonėms, nors 
gal ir kaliausėm.

Berniukas juodais batais 
ir pelenų plaukais,
Kodėl jis? Nes iš po karo 
tikėjosi laisvės.
Aš eisiu link sostinės – 
Vilniaus, nors melas,
Už ką? Ne mūsų žmonių, 
lyg per žemos klasės.

Berniukas be batų, be 
palto, jau be plaukų, 
Jau bijot? Jis ne, laimin-
gas tik visas.

Berniukas sau eina, 
žingsniuoja taku,
Lietuviška saulę laiky-
damas rankuos.

Urtė Vaišytė, 
2 D klasės mokinė

* * *

Skruzdelė

Daug amžių pragyvenus, 
siūta ir plėšoma
Dalijama į kairę, į dešinę, 
keičiant žemėlapį
Žmonių ginta, o valdovų 
išsižadėta.
Pritrypta kaip skruzdė- 
lė, pasaulio mėlynės še- 
šėly.

Eilės Lietuvos nepriklausomybei

Vasario 16-oji
Palietusi vėją ran-
ka, sučeženusi šiaudus 
pėdomis,
Palikusi smirdintį, 
purviną karo pėdsaką,
Iškentusi skriaudas, mir-
tis, žygiavusi kruvinomis 
galūnėmis,
Ji stovi gyva, banguoja 
jūrą, laikydama gelmėse 
gintarą.

Pavargo Lietuva. Kamuo- 
jama blogio ir priešų,
Akte skelbiama nepri- 
klausoma nuo nieko.
Vėliava sklando ore, ta-
ryboje spaudžiamos ran-
kos, 
Išlikimo kova už mišką, 
už upę, už laisvę.

Augustė Každailytė, 
2B klasės mokinė
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Esė apie Lietuvos nepriklausomybę

Kovo 11-oji
Kaip ir kasmet, Kovo 

11-ąją minime Lietuvos 
nepriklausomybės at-
kūrimą. Kovo 11-oji –  
tai mūsų šalies ir kiekvi-
eno lietuvio garbė. 

Valstybingumo 
minėjimas  gimna- 

zijoje
Ši diena užtikrino 

mums kelią į šviesų lais-
vą rytojų. Tad kiekvie-
nais metais stengiamės 
ją paminėti. Ne išimtis –  
ir šių metų valstybinė 
šventė. 

Fizinio ugdymo 
pamokos su lietuvybės 

ženklais
Ji neprabėga nepami- 

nėta ir „Romuvos“ gim-
nazijoje. Nors tą dieną 
mokiniai ilsėjosi, prieš 
tai buvo surengtos fizinio 
ugdymo mokytojos Dan-
guolės Gaubienės varžybos 
„Kas greičiau apsirengs 11 

marškinėlių, su sąlyga, kad 
paskutinieji turi atspindėti 
Lietuvą?“. Šiose varžybose 
dalyvavo visi nuo pirmoko 
iki ketvirtoko. Smagiai 
praleistas laikas, neįpra-
sta užduotis ir emocijos 
trykštančios per kraštus. 

Lietuvybę įprasmi- 
nančios istorijos 

pamokos
Minant šią valstybin- 

gumo šventę, mums, 
lietuviams, svarbią datą 
buvo organizuojama is-
torijos mokytojos Nidos 
Vaigauskienės mokinių 
paroda „Lietuva mano aki-
mis“. 

Mokiniai noriai ėmė-
si iniciatyvos, buvo labai 
kūrybiški, išreiškė savo 
mintis, piešė, fotografavo 
– turėdami puikias idėjas, 
sukūrė šaunius darbus! 

Be to, nepabūgo pa-
sitikrinti savo žinių apie 
Lietuvą ir jos istoriją 

konkurse „Lietuvos is-
torijos žinovas“. Dalyva-
vo, kas tik galėjo ir turėjo 
noro. Sekėsi jiems tikrai 
neblogai, o, svarbiausia, 
priėmė iššūkį ir pagilino 
savo žinias. 

Su švente!
Taigi neatsiliekame ir 

mes. Norime jus visus  
pasveikinti su Kovo 11-ąja.  
Diena, kuri labai svarbi 
mūsų šaliai. Prieš 31 me-
tus, 1990 m. kovo 11-ąja, 
buvo Aukščiausios Tary-
bos pasirašytas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūri-
mo aktas, kuris suteikia 
dabartinei Lietuvai lais-
vę, nepriklausomybę ir 
vietą pasaulyje. Dar kartą 
sveikiname visus ir link-
ime, kad šią dieną tikrai 
paminėsite ir vertinsite 
mūsų šalies pergalę. 

Parengė Augustė Kaž-
dailytė
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Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos laikraštis 
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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.

Tarptautinio projekto dalyviai minėjo 
saugaus interneto dieną 

Vasario 9 d. nuotoliniu būdu (Zoom platformoje) vyko tarptautinio Eras-
mus+ mokyklų partnerystės projekto „Digital Literacy in 6 steps“ pirmasis 
dalyvių susitikimas. Kadangi projekte lietuviai atsakingi už saugaus interneto 
temą, todėl jie ir inicijavo saugaus interneto dienos minėjimą kartu su projek-
to partneriais. 

Nuotoliniame susitikime dalyvavo 
net 87 mokiniai ir jų mokytojai iš 6 skir- 
tingų šalių: Bulgarijos, Italijos, Ispani-
jos, Graikijos, Portugalijos ir, žinoma, 
Lietuvos. 

Jaunimas dalijosi mintimis apie so-
cialinių tinklų naudojimą jų aplinkoje, 
klausėsi pristatymo apie saugaus interne-
to dieną, praplėtė savo akiratį ir pagilino 
žinias apie naršymą saugiame internete. 
Įsitraukė ir mokytojai: bendraudami  
kartu su mokiniais jie susirungė vik-
torinoje „Kahoot ir varžėsi dėl pirmosios 
vietos. 

Dar kartą sveikiname viktorinos nu-
galėtojus: Agnę Degutytę (Lietuva),  

Alexand Rusev (Bulgarija), Salome Bar-
bosa (Portugalija). 

Renginys praėjo akimirksniu. Ti-
kimės, kad ateityje bus dar daugiau tokių 
įdomių susitikimų. Siunčiame didžiau-
sius ir šilčiausius linkėjimus visiems pro-
jekto dalyviams. Už renginį dėkojame 
projekto komandai, kurios entuziazmas 
yra didžiulė paskata veikti. 

Džiaugiamės, kad „Romuvos“ gim-
nazija dalyvauja tarptautiniuose projek-
tuose. Nekantraujame, kada galėsime 
pasimatyti ir susipažinti su kitais „Eras-
mus+“ dalyviais.

Parengė Augustė Každailytė


