
 
NR. 98          Šiaulių ,,Romuvos “gimnazija 

                              2016 m. lapkritis 

                        Valio !!! Romuvadienis !!! 

Spalio 28 dieną mokykla buvo pilna gimnazistų klegesio, juoko, muzikos – skambėjo tradicinis 

romuvadienis. Visą savaitę prieš romuvadienį vyko trumpi renginiai, dažniausiai per pertraukas. Tikslas – 

paįvairinti šiek tiek monotonišką (ypač tamsų rudenį) gyvenimą. Linksminti bei 

džiuginti draugus per pertraukas šią savaitę ėmėsi abiturientai. Nors iš pradžių tokia 

veikla jiems atrodė tik trikdanti 

mokymosi rimtį, vis dėlto 

penktadienį dvyliktokai džiaugėsi 

aktyviai prisidėję prie įvairiausių 

organizacinių darbų. Būtent būti 

organizuoti renginius  jiems ir 

atrodė smagiausia.  Kas gi vyko 

savaitę prieš rudens 

atostogas? Jos pradžioje 

gimnazistai kaulus ir 

raumenis judino estafetėse. Antradienį po 

pamokų buvo suorganizuotas stalo teniso 

turnyras, trečiadienį, pertraukų metu, 

surengta karaokė, pramankštinusi 

gimnazistų balso stygas. Ketvirtadienis 

nustebino mini viktorina. O penktadienis 

buvo smagiausia savaitės diena, nes 

drąsiausieji vaikščiojo po mokyklą apsirengę pižamomis, chalatais, kiti pasirinko 

„rimtesnę“ aprangą (vaidino „mafijozus“ ar „kietus vyrukus“), per arbatos 

pertraukėles vaišinosi daugiausiai pačių keptais pyragais. Pyragus kepė bei 

draugiškai vaišinosi ir mokytojai.  Na, o II aukšto fojė veikė fotostudija „Miegamasis“. Romuvadienio proga 

mokykla sulaukė ir svečių. Gimnazijos Mokinių seimas priėmė Dainų, Gytarių, „Romuvos“ bei „Sandoros“ 

progimnazijų mokinių savivaldos atstovus, kurie dalyvavo ir bibliotekoje organizuotame renginyje „Išmanioji 

biblioteka“.. Linksmąją savaitę bei penktadienio renginius vainikavo Mokinių seimo organizuotas pižamų 

vakarėlis „Nemiegok „Romuvoje“, kurio metu paskelbtos originaliausios fotostudijoje „Miegamasis“ padarytos 

nuotraukos. Pasidžiaugta stilingiausia, spalvingiausia, 

šmaikščiausia, geriausiai atspindėjusia vakarėlio temą 

nuotraukomis, taip pat paskelbtos kitos nuotraukų 

nominacijos: „Gražiausia pora“, „Smagiausia kompanija“, 

„Vakarėlio siela“. Mokinių seimas džiaugėsi pavykusia 

popiete, abiturientai – sėkminga linksmąja savaite.         
                                                        Gintarė ir Augustė, 4c klasė 



   

Kaip ir kasmet į 

romuvadienį  atvyko ir 

buvę abiturientai. 

Nuotraukose – 

„gabalėlis“ 4e klasės.  

XI laidos abiturientai 

Goda Miltinytė ( Metų  

abiturientė) , Ilmena 

Povilaitytė ( Mokinių 

seimo prezidentė), 

Henrikas Butėnas, 

Gabrielė Račkauskaitė ir 

Gerda Pustelnikaitė.                      
Vaišinamės obuolių pyragu  auklėtojos  Rasos   Malinauskienės 

kabinete.. 

 

 

     „Pavargę“ nuo mokslų universitetuose  buvę abiturientai prigulė pailsėti                                                                                                                                                             

                                                                                    su  3-4 klasių skyriaus vedėja, dvejus metus gimnazijoje juos globojusia Kristina 

Gerčaite 

                          Išmanioji biblioteka                                                                 

              Prieš rudens atostogas gimnazijos bibliotekoje 

vyko popietė, skirta Bibliotekų metams paminėti. 

Bibliotekoje svečiavosi mokiniai iš „Sandoros“, 

Dainų ir „Romuvos“ progimnazijų. Kartu su 

svečiais popietėje dalyvavo  ir mūsų gimnazijos 1 d 

klasės komanda. Mokiniai, susiskirstę į komandas, atliko įvairias užduotis: 

dėliojo pabirusias raides į žodžius, rungėsi, kas perskaitys 

daugiau teksto per nustatytą laiką, kas atspės, iš kokios 

pasakos ekrane rodoma ištrauka. Mokiniai išbandė savo 

sumanumą ir gebėjimus ieškodami nurodytos knygos 

bibliotekos knygų labirintuose.... Bibliotekoje skambėjo 

juokas, švietė šypsenos, sklandė gera nuotaika ir jaunatviškas 

entuziazmas. 

 Renginio pabaigoje 

bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė paskelbė nugalėtojus. O nugalėjo -  

DRAUGYSTĖ. Visiems dalyviams buvo įteiktos popietę primenančios 

dovanėlės ir lankstinukas „5 pirštų automatinės atrankos metodas“, 

kuriame patariama, kaip išsirinkti knygą.                           A.Aleknienė 

NAUJIENA  

Antrokų dovana bibliotekai 

2015-2016 m.m. 

 

       

       Antrų klasių mokiniai kasmet tęsia gražią ir prasmingą tradiciją - baigę 

pagrindinio ugdymo programą gimnazijos bibliotekai dovanoja knygas. 

Bibliotekos grožinės literatūros  fondą  papildė  M. Burgess, F. Sagan, R. 

Granausko, E. Holleman, I. Simonaitytės knygos. Dėkojame buvusiems 

antrokams už nuostabią dovaną. Visiems linkime malonių skaitymo akimirkų. 

             

Buvusių abiturientų nuomone, tik 

baigę gimnaziją ir įstoję į 

aukštąsias mokyklas jie suvokia, 

kaip gera buvo ČIA mokytis, 

dalyvauti įvairioje veikloje, 

muzikuoti, dainuoti, draugauti... 

Liaudis ne veltui byloja: „Įvertini 

tik tada, kai netenki...“ . Jie dažnai 

čia grįžta, nes gimnazija 

„traukia“...   



                Kartą 

Saulei megzdamas 

auksinį megztinį 

į mane atsisuko 

dangus. 

Po pasipūtėliu debesim 

slėpdamas furijos geismą, 

plaukus susilaižęs, 

žvaigždžių batais 

išsidabinęs 

susitapatino  

su gruntu.       

                                                                                                        

Milda Zurbaitė 

         Gimnazijos 2016 metų mokytoja 

       Puiki tradicija – kartu su mokiniais, jų 

tėvais išrinkti gimnazijos Metų mokytoją. 

Šiemet ja tapo anglų kalbos mokytoja 

metodininkė Diana Nemeikienė. Mokytoja yra 

aktyvi, kūrybinga  pedagogė, jos ugdytiniai 

kasmet ne tik labai gerai išlaiko valstybinius 

brandos egzaminus, laimi įvairiose miesto, 

šalies olimpiadose, konkursuose, bet ir plečia 

akiratį dalyvaudami tarptautiniuose 

projektuose.  Daug metų mokytoja koordinavo 

gimnazijos projektinę veiklą ir ženkliai prisidėjo 

prie to, kad gyvenimas „Romuvos“ gimnazijos mokiniams būtų prasmingas, 

įdomus ir aktyvus. 

        Rudeniniai jaunųjų kūrybos skaitymai 

     Spalio pabaigoje, tęsdami gražų literatūrinį 

projektą „ZIGMO GĖLĖS TRADICIJA“, 

„Romuvos“ gimnazijoje į kūrybinę popietę „Rudeniniai 

skaitymai“ rinkosi jaunieji literatai. Jie dėlioja pirmuosius, 

bet sėkmingus žingsnius prozos ir poezijos takais. Į popietę susirinkę  gimnazistai 

išgirdo Ignės Laurynaitės(2a) ir  Viktorijos Vaičiulytės (4e) smulkiosios prozos 

fragmentų, Šarūnės Kurtkutės (4e) ir Mildos Zurbaitės (4c) poezijos. Jaunieji 

literatai dalinosi savo kūrybiniais potyriais ir įžvalgomis. Renginį vedusios 

lietuvių kalbos mokytojos Vida Norvaišienė ir Rasa Malinauskienė kalbėjo apie 

kūrybos, kaip jauno žmogaus saviraiškos, svarbą, žodžio įtaigumą, trumpai 

aptarė popietės metu skaitytus jaunųjų kūrėjų kūrinius.  Z.Gėlės auditorijoje 

kambėjo pirmokų Tautvydo Fabijonavičiaus  (akordeonas) ir Deivido Pilecko ( 

pianinas) atliekamas muzikos kūrinys, mokytojos Rasos Malinauskienės 

poezija. Jauniesiems kūrėjams palinkėjome sėkmės miesto „Rudens godų“ 

konkurse.                      Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė 

                                                                                                                                                             

                                     

 

      

 

 

      

 

                                                                                                 
 

              

                                               
                                         Šarūnė Kurtkutė, poezijos kūrėja 

-Kaip manai, ar kuriantis žmogus yra kitoks nei visi?  

-Visi žmonės išties yra skirtingi, bet kuriantis žmogus dar labiau išsiskiria iš kitų, nes jis nebijo atskleisti savo minčių ir 

jausmų, o kai kurie slepia tai savyje. 

-O ką tau suteikia kūryba? 

-Kūryba man suteikia drąsos. Tai mano hobis, kai neturiu ką veikti, kuriu. 

-Ar tau reikia ypatingos aplinkos, jog atsirastų kūrybinės mintys? 

-Dažniausiai mano kūrybinės mintys atsiranda mano kambaryje, todėl tikriausiai reikia. 

-Žadi toliau kurti? 

-Tikiuosi, jog taip.  

-Ačiū už atsakymus.  Linkiu gražaus kelio poezijos pasauly. 

Šarūnė Kurtkutė Viktorija Vaičiulytė 



 

                                Viktorija Vaičiulytė, novelių bei impresijų kūrėja 

-Kokį galėtum pasakyti įdomų faktą apie save? 

-Mane netikėtai užklupo kūryba, visai nenorėdama pradėjau vėl rašyti. Tai tikriausiai kaip ir įdomus faktas.  

-Kas tave įkvepia rašyti noveles? 

- Dažniausiai tai būna kokie nors įvykiai ar sukrėtimai. Savo paskutinę novelę „Jausmas“, kurią skaičiau per „Rudens 

godų“ konkursą, parašiau po to, kai susapnavau sapną. 

- Kaip manai, kodėl žmonės kuria? Ir ką kūryba gali pakeisti jų gyvenime?  

- Pavyzdžiui, aš asmeniškai kuriu todėl, nes noriu išreikšti save ir galbūt parodyti pasauliui, ką aš galiu padaryti, 

sukurti.  

- Ko palinkėtum sau? 

- Sau palinkėčiau neapleisti šito ir toliau kurti. Kaip sakoma, neužmigti ant laurų.  

- Ačiū už atsakymus. Sėkmės kuriant. 

                                                     Milda Zurbaitė, eilėraščių kūrėja, prozininkė 

- Ką kuri? 

- Drįstu save vadinti prozininke, rašau prozą. Sukūriau keletą eilėraščių, bet vis dėlto laikau save stipresne prozos 

žanro atstove. 

- Kiek laiko jau rašai? 

- Rašau nuo septintos ar šeštos klasės, aišku, ta pati pradžia buvo kiek juokinga, nes visų pradžios būna juokingos. 

Tačiau rimčiau pradėjau įsikabinti į visa tai nuo pernai metų. 

- Pasakyk vieną įdomų faktą apie save. 

- Hmm. Manau, esu išskirtinė tuo, jog  ilgiausiai iš visų galvoju apie kokį  išskirtinį faktą apie save. {Juokiasi}  

- Ar tau reikia ypatingos aplinkos, jog atsirastų kūrybinis tekstas, mintys? 

- Ypatingos aplinkos, manau, kad nereikia. Na, pavyzdžiui, pati geriausia aplinka, kur atsiranda kažkokia  

mintis, yra mano lova, dušas arba tiesiog kavinė. Jos gali ateiti visur, netgi pačiose nuobodžiausiose 

vietose. 

- Turi mėgstamiausią autorių? 

- Labai daug autorių mėgstu. Nežinau, yra daug nuostabių autorių, labai sunku išskirti. Ypač iš tos 

programinės literatūros, dauguma mėgsta  ir kiek patraukti per liežuvį, na, man ten viskas patinka. 

- Ko palinkėtum sau,? 

- Sau palinkėčiau mažiau tingėti. O kitiems – domėtis literatūra, mano kūryba.  

- Kas tave įkvepia kurti? 

- Mane įkvepia kurti kitų perskaityta kūryba. Domėjimasis pačia kūryba  išsikvepia. Vien tai, kai matai, ką 

kiti parašo, jau pačios kūrybai  labai daug visko duoda ir manau, jog visų gerų kūrinių motina yra 

skaitymas. 

- Ačiū už atsakymus. Sėkmės.  

                 Jaunuosius literatus kalbino gimnazijos laikraščio žurnalistė Agnė Karkalaitė ( 1d klasė). 

 

DĖMESIO !            DĖMESIO !           DĖMESIO !   

     Gruodžio pirmąją savaitę  ( tikslią datą praneš visiems gimnazistams lietuvių 

kalbos mokytojos ) gimnazijoje sulauksime ypatingo svečio - profesionalaus 

skaitovo aktoriaus  Raimundo Lukšo, kuris  kvies pasiklausyti fragmentų iš 

Antoine de Saint-Exupéry klasika tapusios pasakos „Mažasis princas“, B.Sruogos 

romano “Dievų miškas” ir E.Hemingvėjaus romano “Senis ir jūra” ištraukų, Just. 

Marcinkevičiaus draminės trilogijos  ,,Mažvydas”, ,,Mindaugas”, ,,Katedra” 

epizodų.  

  „Man labai brangu tai, ką aš darau, – sako retorikos meną įvaldęs aktorius. – 

Noriu įrodyti jaunimui, kad vienas žmogus, stovintis scenoje, taip pat yra karys. 

Jei labai nori, gali pats vienas valandai prikaustyti publiką. Žinoma, kaip man 

sekasi tai daryti, turi nuspręsti žiūrovai“. Aktoriaus R. Lukšo kalbos įtaigumas, 

mokėjimas bendrauti, skaitomų kūrinių grožis žavi tiek jaunimą, tiek suaugusius.     ( Iš ,,Bernardinai“lt.) 

                                                                                                             

 



 

ERASMUS+ WOYPOC 2016 projekto antrasis mainų vizitas 

                         Islandija... 

       Vos tik pradėjome mokslo metus, o jau laukė įdomi ir 

nepakartojama kelionė į pasaulio kraštą. Rugsėjo 22-30 d. 

ERASMUS+ WOYPOC (Will Of Youngs, Power Of Culture) 2016 

projekto antrame mainų vizite, kuris vyko Islandijoje, Reikjavike, dalyvavo antroji gimnazistų komanda: Ieva 

Mikalauskaitė (4e), Paulius Marcinkus (4a), Evelina Zmitraitė (4c), Ugnė Jurgelytė (4a), Tomas Mockus (4c), 

Paulius Užgalis (3a), Edvardas Šimkevičius (3a), kartu su anglų kalbos mokytoja Ernesta Kazlauskiene bei 

vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaite. Projekte dalyvavo ir Ispanijos, Islandijos bei Turkijos 

jaunimas. Antro susitikimo metu buvo aptariamos alkoholio ir narkotikų žalos temos. Mokiniai praplėtė savo 

akiratį, sužinojo daug naudingos informacijos apie žalingus įpročius, daug diskutavo, ko imtis, kad būtų išspręstos 

šios priklausomybės problemos, pristatė žalingų medžiagų vartojimo 

situaciją  mūsų gimnazijos, Šiaulių miesto ir Lietuvos mastu, taip pat 

susipažino su alkoholio ir narkotikų vartojimo situacija ir prevencijos 

priemonėmis partnerinėse šalyse. Projekto metu dalyviai vyko į ekskursiją 

po Islandiją, aplankė geizerius, krioklius, susipažino su ispanų, islandų ir 

turkų kultūromis bei pristatė Lietuvą. Dalyvių teigimu, šis projektas 

privertė pagalvoti apie žalingų 

įpročių įtaką žmogaus 

gyvenimui bei paskatino 

stengtis gyventi sveikiau. 

 

Po kelionės kalbinome anglų kalbos mokytoją Ernestą 

Kazlauskienę 

„Kelionė lėktuvu truko apie 8 valandas. 

Nuvykę į Islandiją mes, mokytojai, 

buvome apgyvendinti pas mokytojus, o 

mokiniai - namuose pas Islandijos 

mokinius. Per tą savaitę aplankėme Islandijos centrą - Reikjaviko senamiestį, taip pat 

dviem dienom buvome išvykę į ekskursiją, lankėme žymiausias Islandijos Pietinio 

regiono vietas, krioklius, aukso ratą. Iš šio projekto gavome daug naudos - kultūrinės, 

pažintinės veiklos, bendravimas praplėtė akiratį. Pokalbių tema buvo apie narkotikų 

poveikį žmonėms, šią temą analizavome detaliai. Mokiniai patobulino savo anglų 

kalbos žinias, nes bendrauti gimtąją kalba galėjo tik tarpusavyje, o šiaip visi projekto 

dalyviai buvo iš 4 pasaulio šalių. Islandų tradicinių patiekalų daug neragavome, bet 

viename restorane teko 

ragauti keptą avies koją.“      

Paklausus mokytojos, koks 

buvo šios keliones trūkumas, 

atsakė, kad  laiko 

planavimas. O į klausimą, ar 

norėtų gyventi Islandijoje, 

atsakė teigiamai, nes 

mokytoją sužavėjo islandų 

draugiškumas, santūrumas, 

taip pat šalies kraštovaizdis. 

                    Kristina Gerčaitė ir Ernesta Kazlauskienė   

Anglų kalbos mokytoją Ernestą Kazlauskienę kalbino  Ema Dambrauskaitė, Gabrielė 

Imbrasaitė 



 
 

 

                                          GIMNAZIJOS  DEBATŲ KLUBAS 

          Šį rudenį gimnazijoje susikūrė Debatų klubas. Jame gimnazistai mokosi 

argumentuotai diskutuoti įvairiomis temomis, ruošiamės įvairiems turnyrams. 

Spalio pabaigoje Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vyko nacionalinis debatų 

turnyras. Jame dalyvavo beveik 50 komandų iš visos Lietuvos. „Romuvos" 

gimnazijai atstovavo Greta Petrauskaitė, Paulius Užgalis ir Bernardas Jauga. 

Gimnazistai diskutavo tema „Kitos ES šalys turėtų pasekti Brexit pavyzdžiu 

ir išstoti iš ES". Pirmiausia romuviečiai dalyvavo trijuose atrankiniuose 

raunduose. Džiugu, kad po šių raundų mūsų gimnazistai užėmė 10 vietą ir 

pateko į aštuntfinalį, tačiau jame pralaimėjo būsimiems čempionams -Vilniaus jėzuitų gimnazijos komandai. Pagal 

individualius vertinimus tarp beveik 150 mokinių Greta Petrauskaitė užėmė 9 vietą,  Paulius Užgalis  - 28, 

Bernardas Jauga - 53. Džiaugiamės gerais rezultatais ir tikime, kad Debatų klubas sėkmingai tęs savo veiklą, 

tobulės dalyvaus kituose turnyruose.                                                             Istorijos  mokytoja  K.Karošaitė 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

      Jei turi savo                       

nuomonę apie daugelį 

svarbių dalykų šiame 

pasaulyje, jei moki tą 

nuomonę apginti svariais 

argumentais, o ne tuščiais 

žodžiais, jei nori ne tik 

kalbėti, bet turi ką rimto 

pasakyti – ateik, prisijunk 

prie gimnazijos Debatų    

klubo veiklos.  

BUS KĄ VEIKTI !!!   

Patikėk ... 

  

                               

 

*Šiais metais gimnazijoje mokosi 582 mokiniai ( 291 vaikinas – 291 mergina ). Čia tai bent... To dar nebuvo !!!! 

* Per 11 metų mūsų gimnaziją baigė 1684 abiturientai. 63 iš jų – su PAGYRIMU. 

*Mokinius moko 65 mokytojai. 

*Per vienerius mokslo metus jie veda apie 30 600 pamokų. Net 900 pamokų per savaitę. 

*Per šiuos 11 metų mūsų mokiniai, dalyvaujantys projektinėje veikloje, pabuvojo tokiose šalyse: Norvegija, 

Suomija, Danija, Švedija, Turkija, Islandija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Lenkija, Latvija, Estija.  

PAULIUS  
BERNARDAS  

GRETA 

JIE TURI KĄ 

PASAKYTI IR ŽINO, 

KAIP TAI PADARYTI 

ĮTIKINAMAI... 

O TU? ATEIK Į 

DEBATŲ KLUBĄ, 

IŠLAISVINK SAVO 

MINTIS RIMTUOSE 

POKALBIUOSE... 

AR ŽINAI? AR ŽINAI? 



 
 

 

„Verslumo raktas“  

Gimnazistai aktyviai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „Verslumo raktas“, kuri ne 

tik leidžia paįvairinti užsiėmimus, keisti erdves, bet ir sudaro galimybes mokiniams apsilankyti įmonėse, stebėti 

prekybos centrų užkulisius, modeliuoti įmonių veiklą. Vienas iš 

užsiėmimų, sulaukęs didžiulio gimnazistų susidomėjimo, vyko spalio 

18 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje. Mokiniai dalyvavo 

edukacinėje programoje, praktinės patirties sėmėsi klausydamiesi 

„Sėkmės istorijų“, kurias  pristatė sėkmingai  Lietuvoje ir mūsų 

mieste savo veiklą plėtojantys verslininkai.  Savo darbo patirtimi 

dalijosi Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius 

Alfredas Jonuška ir TEO Šiaurės verslo padalinio vadovas Vytis 

Lembutis.  

                      

      Kaip teigia antrokė Greta, užsiėmimas sužavėjo tuo, kad ji galėjo 

pasijusti tikra detektyve ir susekti, banko plėšikus. Ketvirtokas Dominykas lanko šiuos užsiėmimus, nes 

mokiniams sudaromos galimybės susitikti su žymiais verslininkais bei įmonių vadovais, pasisemti iš jų patirties. 

Tai padeda apsispręsti renkantis specialybę. Ketvirtokas Žilvinas teigia, kad šie užsiėmimai suteikia puikią 

galimybę susipažinti su verslu iš arčiau, suprasti rinkos subtilybes. Ketvirtokė Raminta teigia: „Verslumo rakto“ 

užsiėmimuose sužinojau, kaip pradėti savo  verslą. Išgirdau daug verslininkų „Sėkmės istorijų“, kurios labai 

sudomino ir paskatino tapti verslininke“. 

Klubas „Atsakingas Jaunimas“ glaudžiai bendrabarbiauja 

su gimnazija 

Neseniai savo veiklą pradėjęs klubas „Atsakingas 

Jaunimas“, kuriam vadovauja Simona Zonienė, glaudžiai bendradarbiauja 

su „Romuvos“ gimnazija. Klubas, parengęs 3 („Verslumo raktas“, „Dainuokime kartu“ ir „Pučiamųjų instrumentų 

ansamblis „Romuva““)  neformaliojo vaikų švietimo programas ir gavęs joms finansavimą, sudarė galimybę 

gimnazistams dalyvauti šiuose užsiėmimuose nemokamai.Moksleiviai mielai semiasi verslo subtilybių iš Šiaulių 

universiteto dėstytojų S. Skunčikienės ir A. Rakicko. Dėstytojai kartu su mokiniais lankosi įmonėse, stebi 

prekybos centrų užkulisius, modeliuoja įmonių veiklą. Norintys išmokti groti pučiamaisiais instrumentais renkasi 

R.Žukausko „Pučiamųjų instrumentų ansamblį „Romuva“. Orkestro vadovas išmoko groti pasirinktu instrumentu 

net tuos mokinius, kurie niekada gyvenime nieko bendra su muzika nėra turėję. Mėgstantys dainuoti po pamokų 

skuba į A. Kardašienės choro ir ansamblio pamokas (neformaliojo švietimo programa „Dainuokime kartu“). Savo 

dainomis mokiniai džiugina ne tik gimnazijos narius, bet koncertuoja ir Šiaulių miesto renginiuose.                                                                                                            
                                                                                     

                                                                 Gimnazijos informacija                                                                                                                                    

    LINKSMAI IR 

SKANIAI romuvadienį 

šventė mokykloje mokytojai... 

Tik prieš tai jiems teko  

padirbėti... Mokyklos 

valgykloje mokytojai, tuo 

metu neturėję pamokų, kepė didžiulius obuolių 

pyragus, o paskui visi mokytojų kambaryje skanavo 

nepaprasto skonio kepinį. Idėja – direktoriaus 

pavaduotojos Vandos Sitnikienės, kuri dažnai išjudina 

mokytojų kolektyvą bendrai kulinarinei-konditerinei 

veiklai.  

Būna smagu, įdomu ir laaaaaaaaaaaaaaaabai skanu....                                                    

 



 
 

Gimnazijos laikraštį rengė 

,,Jaunųjų žurnalistų klubo“ 

nariai. 

Jaunuosius žurnalistus 

konsultavo ir maketavo 

mokytoja Rasa 

Malinauskienė 

Debatų klubas  

Vokiečių kalbos būrelis 

„Sei cool, sprich 

Deutsch“ 

IT būrelis „Robotika ir 

programavimas 

C++kalba“  

Jaunųjų žurnalistų 

klubas  

Gimnazijos pulsas 

Ruduo – 

rankdarbių metas. 

Lapas, sužibęs 

karoliukų grožiu... 

 

Gyvename gerai....  

         Lapkričio pabaigoje gimnazijoje sulauksime jaunųjų 

draugų iš progimnazijų. Jie susipažins su gimnazija, apžiūrės 

jaukiausius mūsų kampelius, laboratorijas, biblioteką, 

valgyklą, pasidžiaugs ( kaip džiaugiamės ir mes ) biliardu, 

stalo tenisu, moderniais, kompiuterizuotais kabinetais.  

     O spalio pabaigoje, prieš atostogas, antrokės Ema ir 

Gabrielė,  jaunosios žurnalistės, kalbino „Romuvos“ 

progimnazijos aštuntokus. Visi aštuntokai atsakė, kad jiems 

savo mokykloje mokytis sekasi gerai. Paklausti apie 

mokomuosius dalykus daugelis atsakė, kad nesiseka lietuvių 

kalba ir matematika. Paklausti, kokius būrelius lanko, 

atsakė: karate, fotografiją, dramą, žolės riedulį. Visi 

apklaustieji aštuntokai planuoja mokslus tęsti „Romuvos“ gimnazijoje, nes nenori palikti savo  klasės draugų ir 

mano, kad yra mūsų gimnazija - gera mokykla. Svajonių ateities 

profesijos daugelis nežino, o kiti atsakė, jog norėtų tapti veterinarais, 

advokatais. LAUKIAME VISŲ KITAIS MOKSLO METAIS. PATIKĖKIT, 

MŪSŲ GIMNAZIJOJE  YRA KĄ VEIKTI IR RIMTAI Į MOKSLUS 

ŽIŪRINTIEMS, IR NORINTIEMS UŽSIIMTI ĮVAIRIA VEIKLA.  

                         GIMNAZIJOJE VEIKIANTYS BŪRELIAI 

                                                          

                                            

                                                             IR TAI DAR NE VISKAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

          ĮSIMINTINOS LAPKRIČIO DATOS 

 11 - Šv. Martynas, paskutinė rudens šventė 

 12 - Ožio diena 

 14 - Pasaulinė diabeto diena, Verslo diena, Karaliaus Mindaugo žūties diena 

 16 - Tarptautinė tolerancijos diena 

 17 - Tarptautinė studentų diena 

 21 - Pasaulinė sveikinimosi diena 

  23 - Lietuvos karių diena 

 25 - Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena 

 27 - Nieko nepirkimo diena 

 28 - Pasaulinė filosofijos diena 

 29 - Draugo diena                                           IKI ... 

Šokių studija „Eurika“ 

Šokio raiška „Šėlsmas“                     

Vokalinis ansamblis „Fresco“  

Gimnazijos choras 

Pučiamųjų instrumentinis 

orkestras  

Dailės studija  

Vizualinių menų būrelis 

Muzikos studija  

Fitnesas ir jėgos sportas 

Tinklinis (vaikinai)  

Tinklinis (merginos)  

Futbolas  

Krepšinis  

 

http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=karaliaus_mindaugo_zuties_diena
http://www.ltvirtove.lt/kalendorius.php?lt=lapkricio_27_nieko_nepirkimo_diena

