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Įsikibę širdimi į  savo
TĖVYNĘ...
Kovo 11-oji

Kovo 11-osios rytą pietinėje Šiaulių
miesto dalyje rinkosi žmonės –
studentai, įstaigų darbuotojai, kariai,
savanoriai, buvę partizanai, jaunos
šeimos, gimnazijų ir progimnazijų
bendruomenės ir ,aišku, mes -

„Romuvos“ gimnazistai ir mokytojai.

Nei vienos svarbios miesto
šventės ar renginio mes
nepraleidžiame. Tą dieną labai
pasidžiaugėme, kad turime savo
skiriamąjį ženklą – žalią šalikėlį su
gimnazijos pavadinimu, nes
didžiausioje minioje akimis
galėjome susirasti vieni kitus,
„žaliuojančius“ iš tolo. O tą rytą minia buvo išties didžiulė - neįtikėtinai
gausus įvairaus amžiaus šiauliečių būrys nešė 400 metrų ilgio tautinę vėliavą

iš pietinės miesto dalies į centrą, kur vyko iškilmingoji
renginio dalis ir šventinis koncertas. Žingsniavome su daina
lietučiui lyjant, išgyvenome keistą, visus vienijantį jausmą -
bendrystę. Buvo lengva eiti tautiečių būryje, įsikibus į savo
šalies simbolį. Taip eina žmonės, įsikibę širdimi į savo
TĖVYNĘ.
„Kai pamačiau vėliavą, pamaniau, kad ji begalinė. Visi
draugiškai nešėme vėliavą iki pat miesto centro. Užtrukome
apie dvi valandas. Šios dvi valandos mano atmintyje įstrigs
ilgam.“ Kristupas K. (1d)„Man buvo labai smagu matyti tokią
patriotišką dvasią lietuvių sielose. Visi buvome laimingi.

Manau, kad esu tikras patriotas, nes nenoriu niekur išvykti iš Lietuvos ir norėčiau kiekvienais metais nešti tokią
didelę Lietuvos vėliavą.“ Armandas S. (1d)„Visi buvo patenkinti, vėliava bangavo per visus Šiaulius.“ Irmantas V.
(1d) Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė

Pirmasis pavasario mėnuo... Atgyja gamta, mintys, svajonės. Gaivaus vėjo bangos ritasi
per gyvenimą. Praėję ruduo ir žiema kai kam gimnazijoje pirmutiniai, o kai kam

paskutiniai. Gyvenimo ratas sukasi ir niekas jo negali sustabdyti. Gal ir gerai. Sąstingio
žmonės nemėgsta. Juk visi laukia pavasario, kai iš to ledinio sąstingio vaduojasi žemė ir

gamta.  O pavasaris visada yra siejamas su gyvybe, atgimimu, judėjimu...
Taigi pirmyn, Žmogau... Gyventi, mokytis, svajoti, kurti, įveikti, džiaugtis, keistis...

Pirmyn GYVENTI...



Susitikimas su
Lietuvos politiniu bei
visuomenės veikėju ir

Nepriklausomos
valstybės atkūrimo

akto signataru Donatu
Morkūnu

Kovo 11 –ajai – netradicinė lietuvių
kalbos pamoka abiturientams

Gimnazijos aktų salėje 4 klasių mokiniams vyko
netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka
„Istorinės atminties liudijimai šiandien“, skirta
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Pranešimus pristatė 4A klasės mokinys Paulius

Marcinkus ir 4C klasės
mokinys Kajus Kazlauskas

(mokytoja
G.Samalionienė), 4E klasės mokinys Eimantas Medžiūnas ir 4D klasės mokinė Dovilė

Gustytė (mokytoja D.Jaugienė). Didelė bendraamžių auditorija turėjo
puikią galimybę išgirsti daug naudingos ir įdomios informacijos apie

šalies istorinius bei kultūrinius kontekstus, jų
sąsajas, o patys kalbėtojai pasitikrinti bei
įsivertinti viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Informaciją pateikė lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Gitana Trinkaitė

Pranešėjai : ( iš kairės ) Eimantas Medžiūnas,
Dovilė Gustytė, Paulius Marcinkus

Pilietiškumo forumas

Kovo 9-ąją aštuntų klasių mokiniai iš
„Romuvos“ progimnazijos ir mūsų gimnazijos
pirmų klasių mokiniai dalyvavo pilietiškumo
forume „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“,
kuris prasidėjo kiekvieno mokinio pasakytu žodžiu
apie laisvę. Iš pradžių mokiniai aptarė laisvės
sampratą, jos svarbą bei teikiamus
privalumus žmonėms, (ne)egzistuojančias jos
ribas. Vėliau forumo dalyviai lygino filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir Balio Sruogos memuarinio romano
„Dievų miškas“ ištraukas, padarė išvadas, kuo žmogui ir tautai svarbi laisvė, patys įsijausdami į tam tikras scenas
ir ištraukas lavino savo vaizduotę ir kūrybiškumą. Renginys praėjo greitai ir mes, pirmų klasių
gimnazistai, tikimės, jog panašių susitikimų su aštuntų klasių mokiniais ateityje bus ir daugiau.

1a klasės mokinė Milda Petkevičiūtė

„Laisvė yra ypatinga vertybė. Nepakanka ją tik iškovoti,
reikia nuolat saugoti ir branginti...“ Taip laisvę apibūdina Lietuvos politinis bei visuomenės
veikėjas ir Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Donatas Morkūnas. Susitikimas
su šiuo išskirtiniu žmogumi mūsų gimnazijoje vyko pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Diskusijoje gimnazistai išsakė savo mintis, kaip jie supranta, kas yra tikroji
laisvė ir kur slypi valstybės stiprybė. Istorijos mokytoja Ilona Lentinienė



Tėvynei - ne tik iškilmingos eisenos, forumai, diskusijos, pranešimai, bet ir sportas….
Vaikinų tinklinio turnyras Nepriklausomybės

dienai paminėti

Tik laisvas ir sveikas žmogus gali kurti
Tėvynės rytojų... Kovo 6d. sporto salėje vyko
tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės dienai paminėti. Dalyvavo
„Romuvos“, Gytarių, „Rasos" progimnazijų ir
mūsų gimnazistų komandos. Trečią vietą

iškovojo „Romuvos" progimnazijos komanda, antrą - Gytarių tinklininkai, o
nugalėtojais tapo „Romuvos" gimnazijos sportininkai. Visiems dalyviams
įteiktos padėkos, nugalėtojams - „Romuvos“ gimnazijos pereinamoji taurė.
Kūno kultūros mokytoja Danguolė Gaubienė

„Romuvos” gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių
konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje”

Kovo 3 d. Šiaulių „Romuvos” gimnazijoje antrą kartą vyko tarptautinė
mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje”. Šiemet buvo sulaukta
rekordinio dalyvių skaičiaus: artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai apie laisvę į Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją susirinko kalbėtis 200
mokinių iš 30 mokyklų, perskaityta 40 pranešimų. Tai patvirtina, kad mūsų
jaunimas domisi tautos praeitimi, brangina laisvę. Konferencijos dalyvius
sveikino gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, LRS narys, istorikas,
profesorius Arūnas Gumuliauskas.

Pranešimai buvo skaitomi keturiose sekcijose: „Asmuo valstybėje“, „Mūsų
krašto paveldas“, „Istorijos paslaptys“ bei „Skaudūs vingiai“. Visų pranešėjų atidžiai klausėsi Šiaulių universiteto
istorijos katedros dėstytojai ir studentai, kurie išrinko geriausius pranešimus. Pirmojoje sekcijoje buvo pristatomi
Lietuvos ar tam tikro regiono žinomų asmenybių nuopelnai, jų svarbiausi darbai. Sekcijoje „Asmuo valstybėje“ už
geriausius pranešimus buvo apdovanoti Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinys Ainis Pikūnas, antrąją vietą
skyrė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinė Aidija Mockevičiūtė. Ilgai svarsčiusi, komisija skyrė dvi
trečiąsias vietas: Emai Grodeckaitei ir Eglei Bladytei iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos bei
„Romuvos“ gimnazijos antrokėms: Augustei Lemežytei ir Laura Lideikytei. Sekcijoje „Mūsų krašto paveldas“
mokiniai pristatė savo miesto ar miestelio paveldo objektus, siūlė keliauti po Šiaurės Lietuvą.



Šioje sekcijoje geriausiu išrinktas Joniškio rajono
Skaistgirio gimnazijos mokinių Kęstučio Šiaučiūno, Lijanos
Mažintaitės darbas apie Joniškio rajono medinius kryžius.
Antrą vietą laimėjo Kauno senamiesčio progimnazijos
aštuntokai, kurie kalbėjo apie Laikinąją sostinę, trečia vieta
skirta Mažeikių M. Račkausko mokinėms Dovilei Zubavičiūtei,
Agnei Jankauskaitei, kurios kvietė keliauti ir pažinti Židikų
seniūnijos paveldo objektus. Sekcijoje „Istorijos paslaptys“
buvo kalbama apie Saulės mūšį, bolševikų kovas, du
pranešimai buvo kirti šaulių sąjungos veiklai nagrinėti, kalbėta
apie kovas už laisvę lietuvių literatūroje. Šioje sekcijoje
dalyvavo ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokinės
Ramūnė Raziūnaitė ir Dana Jasaitė, kurios kalbėjo apie lietuvių
ir latvių šventes, tradicijas. Merginos tvi rtino, jog turi dvi
tėvynes, bet baigusios mokyklą mūsų kaimyninėje šalyje studijas tęs būtent Lietuvoje. Geriausiu pripažintas
romuviečio gimnazisto Pauliaus Marcinkaus pranešimas apie kovą už laisvę lietuvių literatūroje. Antrą vietą
laimėjo Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai Ieva Stučinskaitė, Emilija Baranauskaitė, Roberta Einorytė, Rokas
Šarkus, kurie pristatė Šaulių sąjungos raidą ir veiklą. Trečia vieta atiteko Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijos mokinei
Saulei Lenkauskaitei, kuri parengė pranešimą apie bolševikus. Sekcijoje „Skaudūs vingiai“ buvo kalbama apie

tremtį, partizanus, holokaustą. Kaip teigė komisija, būtent šioje
sekcijoje sunkiausiai buvo išrinkti laimėtojus, kadangi visi pranešimai
buvo labai svarūs, įdomūs. Pirmą vietą komisija skyrė Prienų „Aušros“
gimnazijos mokiniams Augustei Lyberytei, Aurelijai Valčiukaitei,
Domantui Šiupšinskui, kurie nagrinėjo savo gimnazijos partizanų
veiklą. Antrą vietą laimėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinės
Agnė Mykolaitytė, Greta Malinauskaitė, Austėja Miknevičiūtė, kurios
sukūrė filmą apie Pakruojo tremtinę ir jos gyvenimą. Trečioji vieta
buvo skirta „Romuvos“ gimnazijos pirmokėms Eglei Genytei ir
Emilijai Dobrovolskytei, pristačiusioms tremtinės Valerijos

Jokubauskienės gyvenimą tremtyje, laisvės siekį. Visi geriausius pranešimus paengę mokiniai buvo apdovanoti
konferencijos rėmėjų dovanomis, kurių buvo nemažai, nes renginį sutiko paremti Lietuvos Respublikos Seimo
narys Arūnas Gumuliauskas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, turizmo ir informacijos centras, Šokolado muziejus,

Šiaulių universiteto istorijos ir filosofijos katedra. Konferencijos metu dalyviai
buvo kviečiami pasidalinti mintimis apie renginį. Svečiai gyrė konferencijos
organizavimą, gimnazijos erdves, teigė, jog dalyvavimas konferencijoje
suteikia galimybę įsivertinti save, pasisemti naujų idėjų, praplėsti savo akiratį.
Konferencijos organizatorė istorijos mokytoja Kristina Karošaitė

Dailyraščio konkursas, skirtas Kovo 11-ajai

Rašau savo TĖVYNEI... Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
romuviečiai buvo pakviesti į dailyraščio konkursą. Taisyklingo, aiškaus ir estetiško
rašymo įgūdžius pasitikrino 18 gimnazisčių. Atsižvelgus į rašto aiškumą ir
tolygumą, darbo estetiką, kiekvienoje amžiaus grupėje išrinkta laimėtoja.
Sveikiname pirmokę Smiltę Baranauskaitę, antrokę Elžbietą Stankūnaitę, Aistę
Mickūnaitę, 3c klasės mokinę, ir abiturientę Neringą Pupininkaitę, kurios atstovaus

„Romuvos“ gimnazijai mieste vyksiančiame dailyraščio konkurse. Lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Samalionienė

Trečiasis Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
Kovo 10 d. gimnazijoje vyko trečiasis Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos
žinovas“. Konkursu buvo siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją,
stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Taip pat siekiama
skatinti bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.
Nacionaliniame konkurse istorijos žinias pasitikrino 25 gimnazistai. Geriausiai konkurso
užduotis atliko Eimantas Pečauskis (3a). Istorijos žiniomis 3-4 klasių grupėje džiugino Paulius Užgalis
(3a),Paulius Marcinkus (4a) ir Mantvydas Glazauskas (4d), o 1-2 klasių grupėje geriausiai sekėsi Rūtai
Švambarytei (2a) ir Ignei Laurynaitei (2a). Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir sveikiname Lietuvos
istorijos žinovus! Istorijos mokytoja Nida Vaigauskienė



Netradicinė istorijos - pilietiškumo
pamoka

Istorijos mokytoja Kristina
Karošaitė 1d klasėje organizavo
netradicinę istorijos -
pilietiškumo pamoką. Pirmokų
pamokoje viešėjo Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė
Valerija Jokubauskienė bei tremtinys Eduardas Manovas. Svečiai dalijosi
prisiminimais ne tik apie tremtį, sunkų pokario gyvenimą, partizaninį karą, bet ir
laisvę, jos siekį. Tremtiniai akcentavo, kad net ir gyvendami sunkiomis sąlygomis
Sibire nuolat tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Svečiai teigė, kad grįžus į Lietuvą buvo

sunku įsitvirtinti gimtoje šalyje. Jauniesiems gimnazistams svečiai priminė, kad reikia džiaugtis kiekviena
Nepriklausomos Lietuvos diena, branginti laisvę, ją puoselėti.

Pažintis su Lietuvos kariuomene

Kovo 20 d. Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos
bataliono kariai kartu su Šiaulių miesto karo prievolės ir
komplektavimo skyriaus atstovais lankėsi Šiaulių "Romuvos"
gimnazijoje. Apsilankymo metu buvo pristatoma Lietuvos
kariuomenė bei artilerijos batalionas. Buvo surengta ginkluotės
ir technikos paroda, kuri sulaukė nemažo moksleivių
susidomėjimo. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti po 9 mėnesių
tarnybos pasilikusį toliau tarnauti profesinėje karo tarnyboje
buvusį Šiaulių "Romuvos" gimnazijos mokinį apie tarnybą, jos
pobūdį ir sunkumus. Viso pristatymo metu ir po jo moksleiviai
uždavinėjo klausimus susijusiu su kario tarnyba, bei turėjo
galimybe laimėti kareiviškos atributikos.



„Naktis gimnazijoje“Kovo 10–11 dienomis vyko labiausiai
gimnazistų laukiamas renginys „Naktis

gimnazijoje“, kuriame dalyvavo apie 130
mokinių. Kartu su mūsų gimnazistais

naktyje dalyvavo „Romuvos‘‘, Gytarių
progimnazijos bei Lieporių  gimnazijos

mokiniai. Į renginį geros nakties palinkėti
atvyko  mūsų gimnazijos direktorius

Vytautas Giedraitis ir LR Seimo narys
Valerijus Simulik.  Renginio metu

sulaukėme ir kitų svečių bei jų vertingų
pamokų: šokio žingsnelių  mokė „Le“
studija, aikido bei meditacijų technikas

atskleidė Rokas Leonavičius, ISIC
programą pristatė LMS atstovė Emilija

Ruškytė. Taip pat vyko jau tradicija tapęs
orientacinis žaidimas „Gimnazijos

labirintais“. Žaidimo dalyviai už atliktas
užduotis rinko kreditus, o vėliau dalyvavo

aukcione, kuriame juos galėjo iškeisti į
šmaikščius (ir įspūdingus) prizus. Nakties

programoje buvo ir diskoteka, sporto
rungtys, stalo teniso turnyras. Paryčiais

dalyviai aktų salėje žiūrėjo siaubo filmą.
Sulaukę ryto ir susitvarkę gimnaziją, visi

išskubėjo švęsti Kovo 11 – osios.



Dviejų ‚,Romuvų“ ištikima draugystė
jokių nepaiso kliūčių kelyje…

Kovo 17 dieną „Romuvos“ gimnazijos
atstovai svečiavosi „Romuvos“

progimnazijoje. Prasmingo susitikimo priežastis – linksmas ir nuotaikingas „Romuvadienis“. Tai graži idėja,
vienijanti dvi skirtingas bendruomenes prasmingam tikslui – veikti drauge ir per pamokas, ir per
pertraukas. Gimnazistai nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo progimnazijoje – sveikindami ir linkėdami smagios ir
turiningos dienos pasitiko raudonu kilimu žengiančią progimnazijos bendruomenę. Juk ne kiekvieną dieną įeinant į
mokyklą skamba muzika – šį rytą visus sveikino pučiamųjų orkestras „Romuva“. Emocijų netrūko nei per
pamokas, nei per pertraukas. Gimnazistai kvietė dainuoti, šokti, fotografuotis, aktyviai dalyvauti pamokose.
Įvairias veiklas pristatė gimnazijos choras „Bene Notes“, šokių kolektyvas „Eurika“, instrumentinė grupė „Relax“,
foto studija „Romuva“. O ir patiems gimnazistams buvo smagu sugrįžti į buvusią savo mokyklą, susitikti su
mokytojais, klasių auklėtojais, draugais. Aštuntokams dalykų pamokas vedė gimnazijos mokytojai drauge su savo
gimnazistais. Skaitykloje vyko gimnazijos ir progimnazijos mokinių seimo susitikimas, „Romuvadienyje“ savo
veiklą pristatė ir gimnazijos savanoriai. Didelės dviejų bendruomenių širdys tą dieną plakė vienu ritmu – netrūko
nei šypsenų, nei gražių žodžių.



Gimnazistai ankstų rytą pasitinka raudonu kilimu žengiančius jaunuosius progimnazistus, mokytojus.
Juk ne kas rytą taip, ar ne…?

1 klasių mokinių netradicinė klasės
valandėlė „Kaip tau sekasi, pirmoke?"

Gimnazijos aktų salėje vyko 1 klasių mokinių netradicinė
klasės valandėlė „Kaip tau sekasi, pirmoke?". Pagrindinio
ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė pasidžiaugė
pirmokų pasiekimais:
I pusmetį 1a klasės mokinės Vakarė Gotautaitė, Ieva
Juozapaitytė, Milda Petkevičiūtė, Urtė Rimeikytė baigė tik
9-10, 45 pirmokų žinios ir gebėjimai įvertinti tik 7-10 balais,
gimnazijos Top 100 - 25 pirmų klasių mokiniai. Nuo mokslo
metų pradžios savo pasiekimais gimnaziją garsina šie
mokiniai:
Benas Česnauskas (1a) miesto biologijos, chemijos
olimpiadų III vietos, Šiaulių apskrities 9-12 klasių mokinių
matematikos olimpiados II vietos laimėtojas, Arnas Šmita

(1a) miesto biologijos olimpiados III vietos, Gražvydas Gedminas (1b), Evelina Rudokaitė (1d) mažosios lietuvių
kalbos ir literatūros olimpiados II vietos, Emilija Dobrovolskytė (1c) lietuvių kalbos ir literatūros III vietos, Josef f
Dembinskis (1d) vokiečių kalbos vertimo konkurso II vietos, Elena Kniazeva (1d) rusų kalbos rašinio konkurso
laimėtojai. Visiems minėtiems mokiniams direktorius Vytautas Giedraitis įteikė dovanėles. Socialinė pedagogė
Raimonda Samuilovienė pagyrė geriausiai pamokas
lankančius ir gerus darbus atliekančius mokinius. Gerą
mokinių nuotaiką dar labiau pakėlė direktorės
Stanislavos Prazauskienės kalba, kurioje ji su šypsena
prisiminė buvusius aštuntokus, pastebėjo, kad dabar kai
kurie gerokai pasikeitę. Direktorė mokiniams linkėjo
sėkmės, siekiant užsibrėžto tikslo.
Valandėlės pabaigoje buvo pasidžiaugta, kad mūsų
pirmokams gimnazijoje sekasi gerai.



Mokinių atsiliepimai apie renginį

Naktis gimnazijoje

Kovo 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko laukiamiausias metų renginys - naktis „Romuvoje". Šiemet tema -
siaubo, tad atvykome apsirengę tamsiausiomis spalvomis. Tik atėjusius mus pasitiko renginio organizatoriai,
turėjome išgerti stebuklingojo eleksyro, taip pat galėjome nusifotografuoti prie tematinio stendo. Renginio
pradžioje tradiciškai sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Vytautas Giedraitis bei Seimo narys Valerijus
Simulik. Kad išsidrąsintume - pažaidėme kelis susipažinimo žaidimus. Tik spėjome apsiprasti, susipažinti su kitais
renginio dalyviais, o mūsų jau laukė šokių pamoka, kurią vedė „Le" studija. Vaikinai buvo drąsūs ir
nesidrovėdami kvietė paneles pašokti drauge, todėl visi labai greitai ir lengvai išmokome salsos žingsnelius. Po
šokių Emilija Ruškytė iš LMS mums pristatė ISIC korteles. Buvome sužavėti, kiek daug jos gali bei kuo mums
yra naudingos, kai kurie net nusprendė nedelsiant jas įsigyti. Kitas užsiėmimas buvo aikido pamoka, kurią vedė
Rokas Leonavičius. Rokas mums papasakojo daug įdomių dalykų ne tik apie aikido, bet ir apie savo gyvenimą bei
mokslų svarbą. Atlikome ir praktinę dalį, tai yra išmokome aikido judesių, tad dabar visi jaučiamės drąsūs net
vėlyvais vakarais mieste. Galiausiai išalkome, tad atėjo metas valgyti naktipiečius! Visi kartu skaniai suvalgę picas
buvome sotūs ir stiprūs bei puikiai pasirengę protmūšiui. Pamiklinus smegenis teko susiskirstyti į grupeles ir

pasiruošti smagiausiai nakties veiklai - orientaciniam žaidimui po mokyklą! Gavus
užuominas reikėjo surasti kabinetą ir ten atlikti kai kur šiurpą keliančias, kai kur
varginančias ar net pamąstyti verčiančias užduotis, už kurias galima gauti „pinigų“.
Aš, kaip viena iš renginio organizatorių, laukiau visų grupių man paskirtame
kabinete ir stebėjau, kaip jie atlieka užduotis. Vieniems sekėsi lengviau, kitiems
sunkiau, bet smagu buvo stebėti visus! Aukcione už surinktus „pinigus“ grupės
galėjo nusipirkti įvairių slaptų prizų - nuo padėkos raštų iki saldžių staigmenų.
Pasibaigus aukcionui galėjome vykti į sporto salę žaisti labai didelį įspūdį visiems
padariusį žaidimą „Raidės ir skaičiai" arba likti aktų salėje ir pasilinksminti su „Just
dance". Nakčiai einant į pabaigą, dar nemiegantys turėjo galimybę pamatyti filmą,
atitinkantį nakties temą – „Skrodimas", o kiti, kupini energijos ir vis dar
nenustygstantys vietoje, liko salėje žaisti įvairių žaidimų. Štai taip greitai prabėgo
mūsų naktis mokykloje. Visi labai smagiai praleidome laiką, veiklos tikrai netrūko,
o ir kitais metais tikimės sulaukti dar daugiau dalyvių!

Nuotraukoje – straipsnio autorė Augustė Mockutė, 1c klasė

Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkursas

Šiemet mūsų mokykloje įvyko dešimtasis Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkursas. 11 dalyvių iš
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos, Šiaulių „Saulėtekio“ bei „Romuvos“
gimnazijų atsiuntė savo kūrinėlius vertinimo komisijai. Šiais metais mokiniai turėjo užduotį sukurti humoreską.
Kovo 9 d. konkurso dalyviai, mokytojai ir svečiai susirinko Zigmo Gėlės auditorijoje prie arbatos puodelio aptarti
rezultatų. 8 – 10 klasių grupėje laureatais tapo Šiaulių
„Romuvos“ progimnazijos mokinė Urtė Skablauskaitė
(mokytoja Ingrida Samulionienė), Šiaulių „Romuvos“
gimnazijos 2a klasės mokinė Ignė Laurynaitė (mokytoja
Giedrė Samalionienė) bei Donatas Gricius iš Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos (mokytoja Vita Šventickienė).
11 – 12 klasių grupėje laureatais išrinkti Šiaulių
„Romuvos“ gimnazijos 4c klasės mokinė Milda Zurbaitė
(mokytoja Vida Norvaišienė) ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos mokinys Linas Žalandauskas (mokytoja Asta
Mazūraitė). Naisių literatūros muziejaus nominacija atiteko
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 3c klasės mokinei Gabrielei

Račkauskaitei (mokytoja Dona
Jaugienė). Sveikiname nugalėtojus ir
visiems linkime kūrybinės sėkmės!



Turbūt kiekvienas gimnazistas žino, kad mūsų gimnazijoje yra radijas. Girdime
įvairią aktualią informaciją klasės valandėlių metu, ruošiami teminiai pranešimai,
skirti įvairioms šventėms, minimos svarbios datos, įvykiai. Gimnazijoje veikia
būrelis ,,Gimnazijos pulsas”, kuriam vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vanda Sitnikienė, o ,,Gimnazijos pulso” branduolys – antrokės Guoda, Gabrielė,
Laneta, Karolina, Ema, dvi Gretos. Bet svarbu ne tik džiaugtis savo veikla, bet ir
mokytis iš tų, kurie yra šios srities profesionalai. Tad ,,Gimnazijos pulso“ komanda
apsilankė Šiaulių radijo stotyje „Saulės radijas“.

Ekskursija į „Saulės radiją“

Kovo 9 dieną Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos būrelis „Gimnazijos pulsas“ ir
Jaunųjų žurnalistų klubas kartu vyko į radijo stotį „Saulės radijas“, kur mokines

pasitiko direktorė Rasa Akučkienė su kolega Vaidu Žukausku ir surengė ekskursiją po „Saulės radiją“. Kiek vėliau
žurnalistas Vaidas Žukauskas per tiesioginį eterį pristatė viešnias. Pasirodo, šis „Saulės radijo“ stoties darbuotojas
yra baigęs mūsų gimnaziją! Kiek vėliau jaunosios žurnalistės kalbino direktorę ir sužinojo iš jos daug įdomių faktų
apie radijo stotį.

Kalbiname „Saulės radijas“ direktorę Rasą Akučkienę
Aliona: Ar esate laiminga dirbdama „Saulės radijo“ stotyje? Ar svajojote kada nors
apie kitą darbą?
Direktorė Rasa Akučkienė: Galiu pasakyti, kad esu laiminga, nes tai labai įdomus
darbas. Visiems sakau, kad radijo komanda man neleidžia pasenti, nes kartais žmonės
dirba nuobodų darbą, turi rašyti, skaičiuoti ar ką nors tą patį daryti visą laiką, o
dirbdama čia turiu atsinaujinti, skaityti, kas vyksta pasauly, naujos technologijos labai
susijusios su „Saulės radiju“, tai ten turiu važiuoti, tai šen. „Saulės radijas“ man tikrai
neleidžia taip greitai senti (juokiasi). Kolektyvas irgi yra jaunatviškas. Būna sunkių
valandų, atrodo, jog nebenoriu, sunku dirbti, bet praeina ta tokia sunkesnė dienelė,
išaušta rytas ir ėl viskas gerai. Kažkas pakelia nuotaiką, kažką linksmo praneša,
sužinai gerą naujieną ir vėl aplanko optimizmas. Neeilinis iš tikrųjų darbas.
Agnė: Kiek laiko čia dirbate?
Direktorė Rasa Akučkienė: Seniai dirbu. Pirmiausia dirbau sekretore, o paskui
tiesiog mane pastatė į tas vėžes, sako: „ Jau dabar laikas užimti direktorės postą“.
Bijojau atsakomybės, bet galvojau, kad pabandysiu. Tiksliai negaliu pasakyti, kiek metų čia dirbu, reikėtų žiūrėti į
darbo sutartį (juokiasi). Virš dešimt tikrai.
Augustė: O pati radijo stotis kiek metų veikia?
Direktorė Rasa Akučkienė: Dabar bus dvidešimt aštuoneri metai. Iš pradžių ji vadinosi Šiaulių radijo centru, tik
po kelerių metų buvo perkrikštyta į „Saulės radiją“, nes mūsų miestas labai susijęs su Saule.
Aliona: Koks jausmas būti direktore? Tai turėtų būti tikrai sunkus darbas. Ką galėtumėte pasakyti apie šį darbą?
Direktorė Rasa Akučkienė: Direktorius turi
prisiimti atsakomybę už visą centro veiklą,
finansinę veiklą, prižiūrėti, jog tiesioginio eterio
metu būtų laikomasi paauglių ir nepilnamečių
apsaugos įstatymo, licenzijų laikymąsi ir atsakyti
už kitas veiklas.

Augustė: Kas įkūrė „Saulės radiją“?
Direktorė Rasa Akučkienė: „Saulės radijas“
įkūrė Šiaulių miesto savivaldybė, tik paskui šis
radijas buvo privatizuotas.

Rasa Akučkienė

„Gimnazijos pulsas“, Jaunųjų žurnalistų klubas,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda
Sitnikienė ir „Saulės radijo“ komanda



Agnė: Kadangi užsiminėte apie tiesioginį eterį, tai gal galėtumėte papasakoti, kaip vyksta laidų vedėjų atranka į
darbą?
Direktorė Rasa Akučkienė: Paskelbiame eteryje, laikraštyje, per socialinius tinklus, kad mums reikalingas
darbuotojas. Vyksta konkursas ir kviečiamės balso testui, nes, kaip žinote, radijo vedėjas turi turėti atitinkamą
dikciją, gerai mokėti lietuvių kalbą ir netgi anglišką tarimą gerai žinoti, nes tai yra kūrinių pavadinimai, žinomų
žmonių vardai, pavardės, tarptautiniai žodžiai. Visa tai svarbu eteryje. Būna daug norinčių žmonių įsidarbinti, bet
iš tikrųjų labai sunku atsirinkti, nes kai reikia daug tų kriterijų atitikti, yra nelengva, o mikrofonas labai išryškina
balso trūkumus. Atrodo, jau mokai žmogų, jis pradeda dirbti šalia mūsų vedėjo, dirba dirba, atrodo, pokalbis
vystosi, nugali baimes ir, kai lieka vienas, vėl jam yra smūgis.
Guoda: O iš ko  išgyvena radijo stotis?
Direktorė Rasa Akučkienė: Pagrindinės lėšos iš reklamų. Garsiname audio klipus, reklamas. Mūsų balsai girdimi
televizijoje, reklamose, nes radijo balsai tam tinka. Gyvename iš transliacijos ir reklamų.
Agnė: Sakėt, jog jūsų kolektyvas labai smagus ir jaunatviškas. O kaip linksminatės, gal kartu išvykstate kur nors?
Direktorė Rasa Akučkienė: Taip. Būna, kad pasidarome sau pramogą. Praeitais metais vienam kilo idėja vykti į
Milaną.Visi sutikom, nusipirkom bilietus į Milaną trims dienoms, išvykom, o pasiliko tik buhalteris (juokiasi).
Prieš išvykstant paleidome muziką,
o kai grįžome po trijų dienų niekas
nesuprato, jog mūsų nebuvo.
Gaunam bilietų į įvairius koncertus.
Agnė: Tai ko palinkėtumėt
žmonėms, norintiems sieti savo
ateitį su žiniasklaida, radiju?
Direktorė Rasa Akučkienė:
Palinkėčiau, jog labiau pasitikėtų
savimi, nebijotų, kad bandytų, eitų,
prašytų. Norintys dirbti nenuleistų
rankų ir jeigu vieną kartą nepriėmė,
tai nereiškia, jog ir kitą kartą
nepriims. Būti aktyviems ir tiesiog
nenuleisti rankų.

IT tarptautinis projektas „2D/3D National Elements
in Modern Modeling“

Tai jau trečias IT projektas, vykdomas kartu su partneriais iš
Portugalijos. Šiame projekte dalyvauja 2-3 klasių „Romuvos“
gimnazijos mokiniai ir mokiniai iš Esmoriz miesto
(Portugalija). Projekto dalyviai noriai bendrauja tarpusavyje.

Mokiniai siunčia vieni kitiems šventinius sveikinimus, kalbasi forume, organizuoja tiesioginius internetinius
susitikimus – varžybas. Kovo 16 dieną vyko draugiškos varžybos „Ką žinome apie Lietuvą ir Portugaliją“.
Varžybų metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą bei Portugaliją, apie šalių kultūrą, sportą, meną,
istoriją. Tokie susitikimai ugdo mokinių
Europinę kultūrą, patriotiškumą, padeda
geriau pažinti partnerių šalis, lavina IT bei
anglių kalbos įgūdžius. Dar viena graži
bendravimo tradicija su partneriais –
siuntinys. Šiais metais partneriai iš
Portugalijos pradžiugino mus ne tik
mokinių sukurtais darbais, leidiniais, šalies
suvenyrais, bet ir skaniais šokoladiniais
saldainiais. Džiugu tai, kad Portugalijos
leidinyje yra paminėta ir „Romuvos“
gimnazija – aprašytas 2014-2015 mokslo
metais vykdytas bendras projektas „Digital
eXplorers“.



MŪSŲ PERGALĖS Rusų kalbos raiškiojo skaitymo
konkursas

Kovo 24 dieną mūsų gimnazijoje
tradiciniame rusų kalbos raiškiojo

skaitymo konkurse pasirodė 38 poezijos
mylėtojai iš  Šiaulių apskrities mokyklų:

Akmenės, Joniškio ir Šiaulių. Mūsų
gimnazijai atstovavo 4 gimnazistai, visi
jie laimėjo prizines vietas. 9-10 klasių
mokinių grupėje I vietą laimėjo 2 a kl.
mokinys Sergey Nepuchov, III vieta

atiteko 1 d kl. mokinei Alenai
Knyazevai ir 1 c kl. mokiniui Evaldui

Šarauskui. 11-12 mokinių gupėje II vietą
pelnė 3 a kl. mokinė Paulina Buitvidaitė.

Sveikiname !

55-oji Lietuvos mokinių chemijos
olimpiada

Baigėsi 55-oji Lietuvos mokinių
chemijos olimpiada, kurioje dalyvavo ir
du mūsų gimnazijos mokiniai: Ričardas
Navickas (2a) ir Jokūbas Pelanskis (4a).
Olimpiada sukūrė aktyvinančią,
katalizuojančią terpę, sukūrė galimybę
įveikti tai, kas įprastinėmis sąlygomis
neįveikiama. Džiaugiamės ir
didžiuojamės Jokūbu Pelanskiu, kuris
olimpiadoje iškovojo bronzos medalį ir
apdovanotas III laipsnio diplomu.
Jokūbas taip pat gavo pakvietimą į
stovyklą, kuri balandžio 10-13 d.d. vyks
Vilniaus universiteto Chemijos ir
geomokslų fakultete. O balandžio 29-
gegužės 1 dienomis aštuoni 11-12 klasių
mokiniai varžysis Baltijos šalių
chemijos olimpiadoje. Norime
pasidžiaugti Jokūbo laimėjimais ir
palinkėti sėkmės įveikiant naujus
iššūkius.

Tarptautinis matematikos konkursas
KENGŪRA 2017

Kovo 16 dieną gimnazijoje vyko
tarptautinis matematikos konkursas
Kengūra 2017. Šiemet sulaukta 66
dalyvių – 14 pirmokų, 6 antrokų, po 23
trečiokus ir ketvirtokus. Užduočių
atlikimui skirtos 75 minutės. Dauguma
gimnazistų išties populiariame konkurse
dalyvauja jau daugiau nei penktą kartą.
Pagrindinis moksleivių dalyvavimo
motyvas – noras pasitikrinti
matematines žinias bei gebėjimus,
patinka matematika, įdomus renginys.
Šio konkurso užduočių vertinimai
pakankamai skirtingi: vieniems jos
pasirodė ganėtinai sunkios, kitiems – ne,
dar kiti akcentavo, kad jų sprendimas –
tikras malonumas. Rezultatus
gimnazistai sužinos po mėnesio.

Geografijos olimpiada
Kovo 22 d. vyko VI geografijos olimpiada „Mano gaublys“.
Geografijos mokytojų asociacijos organizuojamoje olimpiadoje
dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Sveikiname nugalėtojus ir linkime
sėkmės!
Pirmų klasių grupėje I-ąją vietą užėmė Grantas Šapkinas (1d) ir
Liucija Baltrušaitytė (1a),
II- ąją vietą - Tautvyda Fabijonavičius (1d) ir Vytenis Šleinius (1a),
III – ąją vietą - Armandas Kardašius.
Antrų klasių grupėje I- ąją vietą užėmė Nedas Sabanskas (2b),
II – ąją vietą - Dovydas Budrys (2b),
III – ąją vietą - Rūta Švambarytė (2a).
Trečių klasių grupėje I-ąją vietą užėmė Ignas Kaveckas (3b),
II-ąją vietą - Kotryna Kirklytė (3e),
III- ąją vietą – Simonas Garbenis (3d).
Ketvirtų klasių grupėje I – ąją vietą užėmė Kajus Kazlauskas (4c),
II-ąją – Aušrinė Ramančionytė (4d),
III-ąją – Kornelija Dacytė (4a).

Lietuvos mokinių
matematikos olimpiada

Kovo 17-18 dienomis
Kauno „Saulės“

gimnazijoje (Savanorių
pr. 46, Kaunas)

vykusioje Lietuvos
mokinių matematikos

olimpiadoje turėjo
garbės savo jėgas

išbandyti ir "Romuvos"
gimnazijos du mokiniai
- Ričardas Navickas (2a

kl.) ir Jokūbas
Pelanskis (4a kl.)

(mokinių mat. mokytoja
Z. Savickienė).

Mokiniai džiaugiasi
įgiję naujos patirties.
Ypač sekėsi Ričardui
Navickui - mokinio

sėkmė buvo įvertinta
pagyrimo raštu.



Sveikiname Šiaulių miesto meninio skaitymo anglų kalba konkurso
nugalėtojus

Kovo 16 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko Šiaulių miesto meninio skaitymo
anglų kalba konkursas „The Human Story“. Dalyviai varžėsi dviejose kategorijose,

skaitė prozą arba poeziją.
Sveikiname Kristijoną Žalį (4a kl.), kuris 3-4 klasių poezijos skaitymo kategorijoje
užėmė II vietą. Taip pat džiaugiamės Kotrynos Onaitytės (1c kl.) laimėjimu, nes 1-

2 klasių prozos skaitymo kategorijoje ji užėmė II vietą. Mokinius ruošė anglų
kalbos mokytojos Diana Nemeikienė bei Rita Švedienė.

Gimnazijos choras „Bene Notes“
republikiniame chorų festivalyje

Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko
pirmasis chorų festivalis "Nuauskim
širdyje visi po VAIVOS JUOSTĄ".

Festivalyje dalyvavo devyni chorai iš
Šakių, Mažeikių, Biržų ir Šiaulių.

Mūsų gimnazijos choras „Bene Notes“
(vad. Aušra Kardašienė, Arijus
Ivaškevičius) atliko dvi dainas
„Padovanok svajonę“ ir „Hallo

django“.

22–asis prof. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas moksleiviams
Kovo 4 d. Kauno technologijos universitete vyko 22-asis Respublikinis prof. K.

Baršausko fizikos konkursas, kuriame buvo kviečiami dalyvauti Lietuvos gimnazijų
bei vidurinių mokyklų 8–12 klasių moksleiviai. Sveikiname 4a klasės moksleivį
Jokūbą Pelanskį, šiame konkurse laimėjusį II vietą.

1a klasės mokinė Milda
Petkevičiūtė (mokytoja

R.Laurinavičienė)
laimėjo I vietą

respublikiniame  Šatrijos
Raganos 140-osioms

gimimo metinėms
skirtame moksleivių ir

studentų kūrybinių darbų
konkurse, kurį

organizavo Šiaulių
universitetas.

Ignė Laurynaitė - Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų mokiniams šalies etapo II vietos laimėtoja

Kovo 16-18 dienomis rašytojų Antano Baranausko, Jono Biliūno, Antano Vienuolio
gimtinėje Anykščiuose vykusioje respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje dalyvavusi mūsų gimnazijos 2a klasės mokinė Ignė Laurynaitė

(mokytoja Giedrė Samalionienė) laimėjo II vietą.
Sveikiname Ignę, džiaugiamės jos svariu linkėjimu ir linkime sėkmės kituose

konkursuose.

Sveikiname technologijų
olimpiados nugalėtoją

Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklų 8-12 klasių

mokinių technologijų
olimpiadoje konstrukcinių
medžiagų programoje II
vietą užėmė IIa klasės

mokinys Tautvydas Viliopas.
Sveikiname nugalėtoją.

PERGALIŲ BUVO IR
DAUGIAU... APIE JAS

KITUOSE NUMERIUOSE...



SAVAITĖ BE PATYČIŲ

Balandžio 9 d. – Verbų sekmadienis
Balandžio 16 d. – šv. Velykos

Balandžio 17 d. – antra šv. Velykų diena
Balandžio 23 d. - Atvelykis ( Mažosios Velykėlės)

Artėja gražiausia pavasario šventė – šv. VELYKOS...

Gimnazijos laikraščio numerį rengė
Jaunųjų žurnalistų komanda ir

lietuvių kalbos
mokytoja Rasa Malinauskienė
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