
Vidurnaktį,
Kada užmigs namai –

Šventos ramybės žingsniais neužgauk..
Atverk duris į tamsą ir į tylą,

Ant slenksčio atsisėsk ir ...lauk...
Šaltukas pirštais perbėgs per pečius,
Juoda nakties gelmė priblokš didybe,
Mėnulio pilnatis, įstrigus į medžius,

Nušvies nuo slenksčio taką į platybes...
Ir štai tada užgims žvaigždė ...Ir tu
Suprasi – laikas ruoštis į kelionę.

Tik pasiimki aukso, miros, smilkalų...
Namus palaimink, savo mielus žmones,

Ir ženk į tamsą... Ir kas bus – tegu...
Tiktai išdrįsk... Palikt viską negaila...

Į pasimatymą su gimusiu Dievu
Mus išveda Tikėjimas, Viltis ir Meilė..

Lietuvių kalbos mokytoja
Rasa Malinauskienė

Kai metai žengia paskutinį – dvyliktą – žingsnį, kiekviena širdis prisipildo neramaus
stebuklo laukimo. Net jeigu netiki stebuklais, net jei galvoji, kad visi neįtikėtini dalykai
nutinka visiems kitiems, bet tik ne tau... Net ir tada nepaaiškinamas, džiugus nerimas virpa
sieloje. Juk niekada nežinai, kada kas nors nepaprasto gali nutikti...

O tas laikotarpis prieš gražiausias metų šventes visada dvelkia gerumu, meile, rūpesčiu.
Galvojame apie dovanas – artimiausiems žmonėms, draugams, sau ... Ir nepažįstamiems...
Dalinamės savo širdimi, dalinamės gerumu... Ir gyvenimas keičiasi... Vyksta stebuklai...
Tai – širdies Kalėdos....

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija
2016 m. gruodis

Padėkos ir paramos
vakaras

„LAIMĖ DALINTIS“

„Romuvos“ gimnazijoje  jau
ketvirtus metus vykdoma akcija
„Laimės keksiukai“, kurios tikslas -

paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Šiais
metais parama skirta 15 - metei Austėjai Valentinaitei.
Spalio 17 d. mergaitei, gelbstint jos gyvybę, dėl kaulų
čiulpų vėžio amputuota koja. Dabar Austėjai reikia
pagalbos. Kojos protezas, reabilitacija Vokietijoje kainuoja
mažiausiai 15 tūkstančių eurų.  Gruodžio 2 dieną
gimnazijoje vykusios akcijos metu buvo iškepti  228
keksiukai, juos pardavinėjome gimnazijoje pertraukų metu,
miesto pietiniame rajone ir pėsčiųjų bulvare.. Akciją
vainikavo padėkos ir paramos vakaras „Laimė dalintis“. Renginio metu gimnazistai, jų tėveliai, mokytojai
dalinosi savo mintimis apie laimę, kalbėjo apie tą džiaugsmą, kai gali padėti kitam. Visus palietė ir sujaudino
penkiolikmetės mergaitės istorija. Mokinių seimas papasakojo apie vykusią akciją. Savo išgyvenimais dalinosi
mama Olga, kurios penkiamečiui sūneliui Justui buvo diagnozuota onkologinė liga. Laimei, „piktukas“, kaip jį
vadino Justukas, pasitraukė. Olga pasidžiaugė, kad gimnazijoje vyksta tokie renginiai, kad visa bendruomenė
prisideda prie kilnaus tikslo. Apie laimę padėti kalbėjo etikos mokytoja Ingrida Saunorienė, kuri subūrė
gimnazijoje savanorių klubą.  Vakaro metu savo muzika ir dainomis susirinkusiųjų širdis šildė choras „Bene
Notes“, gimnazijos instrumentinė grupė, Gedvilė, Edvardas ir Justina.  Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios
akcijos. Kartu mes surinkome 291,90 eurų! Renginio organizatorė Joana Mekšriūnienė
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AKCIJOS „LAIMĖS KEKSIUKAI“
akimirkos

Gruodžio 2 dieną gimnazija tikrai
kvepėjo laime... Vieni džiaugėsi, kad jų

pačių ar jų mamų iškeptus keksiukus gyrė
visi, kas juos ragavo.... Kiti džiaugėsi, kad
nuo stalo neįtikėtinai greitai dingsta gražiai

supakuoti skanėstai...

O visi džiaugėsi tuo, kad gali kažkam padėti tokiu būdu...
Gardus tas laimės skonis ir kvapas....

Mokytojos Simona Zonienė
ir Joana Mekšriūnienė

Mokytoja Rita ŠvedienėNeįsivaizduok, kad tu galėtum būti
laimingas, o drauge ir tinginys. Laimė ir

veiklumas yra vienas nuo kito
neatskiriami dvyniai.

(Amerikiečių sėkmės mokytojas Orison Swett
Marden)

Tik bendroje laimėje galima rasti
savo asmeninę laimę.

Tomas Hobsas



Jau trečią mėnesį kadenciją einantis naujasis
gimnazijos mokinių seimas, su mokyklos

bendruomenės narių pagalba, priėmė sprendimus, kuriais bus siekiama tobulinti mokyklos mikroklimatą. Daug
dėmesio buvo skirta valgyklos tvarkos gerinimui. Taip pat nuo 14 val. bibliotekoje mokiniai turės galimybę
išsivirti arbatos. Reikia paminėti, kad mokinių pageidavimu pertraukos po 6 pamokų buvo sutrumpintos iki 5
minučių. Gimnazijos savivalda nutarė surengti internetinę apklausą, kurioje domėjosi mokinių problemomis
ir pageidavimais. Aptarus apklausos rezultatus su mokyklos direktoriumi, buvo nutarta įrengti naują poilsio
zoną 2-o aukšto fojė. Taip pat žadama įrengti daugiau elektros lizdų mokymosi zonoje. Apklausos rezultatai
parodė, kad gimnazistai, ypač antrokai, nori gauti daugiau informacijos apie aukštąsias mokyklas, todėl  bus
siekiama įgyvendinti efektyvesnę informacijos klaidą. Mokiniams nuo šiol yra suteikiama galimybė gauti
socialinių valandų už savanoriškas veiklas.

Nors naujas seimas dirba dar neilgai, jam jau teko
organizuoti nemažai renginių.  Pirmasis renginys -
Mokytojų diena. Šios šventės metu naujieji mokyklos
seimo nariai siekė nustebinti mokytojus ir padėkoti
jiems už sunkų darbą. Spalio 28 dieną, švenčiant
‚‚Romuvos‘‘ gimnazijos gimtadienį, seimūnai
inicijavo ‚‚pižamadienį‘‘. Taip pat tą pačią dieną į
gimnaziją buvo pakviesti progimnazistai iš
kaimyninių progimnazijų. Jie buvo supažindinti su
savivaldos veikla bei pačia mokykla ir jos
tradicijomis. Kad ryšiai su aplinkinėmis mokyklomis
dar labiau sustiprėtų, buvo surengtas filmų vakaras, į
kurį atvyko atstovai iš ,,Romuvos‘‘ progimnazijos bei
iš Didždvario gimnazijos.

Siekdami tobulinti savivaldos darbą, seimo nariai kiekvieną mėnesį aktyviai
dalyvauja LMS rengiamame ‚,Vadovų klube‘‘, kur su kitomis miesto mokyklų
savivaldomis aptaria aktualiausias mokyklų problemas ir siekia išsiaiškinti
galimus problemų sprendimų būdus.

Spalio 24 – 25 dienomis mokyklos prezidentė Gabija Norkevičiūtė dalyvavo
Jaunimo reikalų departamento ir Darbo ministerijos rengiamuose mokymuose,
kur sužinojo daug naudingos informacijos apie savivaldos motyvaciją, ugdymą
bei apie pareigybių pasiskirstymo ypatumus.  Nestokodami motyvacijos
tobulėti, mokinių seimo nariai lapkričio 27 – 28 dienomis dalyvavo LMS
renginyje ,,Vieninga savivalda‘‘, kur buvo mokomi sėkmingai dirbti įvairiose
savivaldai reikalingose srityse. Siekdami dar labiau sustiprinti savivaldos
santykius, seimūnai dalyvavo LMS mokymų vadovų mokymuose komandos
formavimo tema. Mokymų metu savivaldos nariai atliko praktines užduotis ir
rašė ateinančių metų metinį planą. Tad pasisėmę žinių ir kupini gerų norų
Mokinių seimo nariai kibs į darbą.

Jauniesiems gimnazijos seimo nariams įgyvendinti jų planus ir svajones aktyviai padeda mokytoja
Joana Mekšriūnienė Informaciją pateikė Justė Stankaitytė

GIMNAZIJOS MOKINIŲ
SEIMAS



Respublikinis T. Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkursas

Jau aštuntą kartą susirinko Šiaulių ir kitų respublikos miestų gimnazijų 3-4 klasių
mokiniai į Teodoro Grotuso eksperimentų konkursą, kuris vyko „Romuvos"
gimnazijoje. Jame varžėsi geriausi gamtos mokslų žinovai. Į renginį atvyko ir VU bei
ŠU mokslininkai. Jie demonstravo įdomiuosius chemijos bandymus ir dalyvavo
vertinimo komisijos darbe. I
vieta atiteko Šiaulių
Didždvario gimnazijos

komandai, II vieta - Biržų „Saulės" gimnazijai, o III
vieta - J. Janonio gimnazistams. Geriausiai fizikos
eksperimentą atliko S. Šalkauskio gimnazijos atstovai,
I vietos laimėtoja tapo J. Janonio gimnazijos
komanda už chemijos eksperimentus, o už biologijos
praktines užduotis daugiausiai taškų surinko Biržų
„Saulės" gimnazijos komanda. Manome, kad gamtos
mokslų žinios padės dalyviams atskleisti Visatos
paslaptis, įvairius pasaulio reiškinius, darančius įtaką
kasdieniam gyvenimui ir žmonijos gerovei.

Gimnazijos šokių kolektyvas „EUREKA“ -
teatralizuotame koncerte * „780"*

Gruodžio 3-osios vakarą į Šiaulių areną miestiečiai
rinkosi stebėti išskirtinio reginio. Čia vyko

baigiamasis teatralizuotas koncertas „780“, skirtas
jubiliejinio miesto gimtadienio ir Saulės mūšio metų

pabaigai paminėti.

Išvysti nepakartojamo reginio susirinko pilna arena, o
profesionalių scenografų ir režisierių sukurtas koncertas
nepaliko abejingų. Scenografas – Marius Audrius Puskunigis,
o režisierė – Leokadija Dabužinskaitė. Dviejų dalių koncerte,
sujungiant tradiciją ir modernumą, pristatyta Saulės mūšio
eiga, miesto istorija. Nepakartojamus pasirodymus žiūrovams
dovanojo žinomi solistai, orkestrai, chorai, šokių
kolektyvai: Tadas Juodsnukis, Egidijus Bavikinas, Šiaulių

kamerinis orkestras, choras „Polifonija“, choras „Dagilėlis“ ir kt. Įspūdingą koncertą sudarė dvi dalys. Pirmoji buvo skirta
roko oratorijai „Ačiū, Saule”, o antrojoje dalyje į sceną žengė jungtinis moksleivių choras ir šokių kolektyvai. Žiūrovai

buvo sužavėti pasirodymais ir projekcijomis.

Po koncerto miesto meras Artūras
Visockas padėkojo visiems,
prisidėjusiems prie šio nuostabaus
koncerto.
„Tokius renginius aš vadinu
kultūros pamatais. Jei tai, kas
vyksta Šiauliuose, vyksta ir kituose
miestuose, galiu užtikrintai
pasakyti, kad Lietuva yra gyva.
Tai, kad turime tokius renginius,
atskleidžia, kad turime geriausius
mokytojus, iš esmės viską turime.

Kiekvienas mes esame ąžuolo lapelis, ąžuolo šaka, tad auginkime Šiaulių ąžuolą
kartu”, – po baigiamojo teatralizuoto koncerto „780“ kalbėjo miesto meras A.
Visockas. Informacija iš Etaplius.lt.



Tautosakinė – kultūrinė popietė „Aš atidarysiu išminties skrynią”

Lapkričio 29 dieną po pamokų
gimnazijoje šurmuliavo svečiai -
aštuntų klasių mokiniai iš „Romuvos“,
Dainų ir „Sandoros“ progimnazijų.
Aktų salėje vyko tradicinis renginys
tautosakinė-kultūrinė popietė „Aš atidarysiu išminties skrynią“.
Dalyviai iš progimnazijų bei 1 klasių gimnazistų komanda
prisiminė liaudies išmintį, atlikdami užduotis demonstravo savo
kūrybiškumą
. Visiems

labai
patiko gimn

azijos choro vadovės Aušros Kardašienės per kelias minutes
suburtas naujas mišrus choras, kurio atlikta daina tarsi
simbolizuoja tvirtą gimnazijos ir progimnazijų ryšį. Renginį
vedė 1a klasės gimnazistės Gabija Marija Poškaitė, Gintarė
Pupininkaitė ir 2b klasės mokinys Eidvidas Šatkauskas, jiems
talkino visas būrys draugų: Austėja Valeikaitė, Gustė

Moti
ečiūt
ė, Domantas Balčiūnas, Vygintas Stasiulis, Augustė
Mockutė, Greta Bačiūnaitė, Eglė Genytė,
Aušrinė Misiūtė.

Mokinius ruošė ir informaciją pateikė lietuvių kalbos
mokytojos Gitana Trinkaitė ir Rasida
Laurinavičienė.

SMART projekto narių
organizuotas renginys-akcija

Gruodžio 6 d. skaitykloje vyko SMART projekto narių organizuotas
renginys - akcija „Dovana gimnazijos bibliotekai". Projekto nariai
padovanojo bibliotekai savo sukurtus skirtukus knygoms. Mokiniai
padarė el. kopijas lietuvių liaudies ornamentų, kuriuos matome
tekstilėje, drabužių puošyboje, keramikoje, architektūroje, metalo
dirbiniuose. Projekto vadovė IT mokytoja N.Bružaitė

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė
džiaugiasi   dovana

Kai norim- rimtai dirbam, kai nenorim-
išdykaujam...

Kalėdų belaukiant
Gruodžio 9 dieną romuviečiai pajuto, kad Didžiosios

metų šventės jau čia pat. Visiems gerą nuotaiką sukėlė
prie eglutės surengta fotosesija, modernūs Kalėdų
seneliai, Nykšukai ir saldainiukai.

Linksmai laukiame Kalėdų!

Socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė ir
linksmieji gimnazijos nykštukai visiems linki DOSNIŲ, LINKSMŲ, SĄŽININGŲ,
ATSAKINGŲ, TAIKIŲ ATEINANČIŲ 2017-ŲJŲ METŲ.... SAKO, KAD JIE BUS
UGNINIO GAIDŽIO METAI. LIEPSNOKIME MEILE IR ENERGIJA...



OFICIALI GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJA

2016-2017 m.m. suformuota 19 klasių, gimnazijoje mokosi 581 mokinys.

GIMNAZIJOJE SUSTIPRINTAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMAS
Nuo 2016-2017 m. m. mūsų gimnazijoje stiprinamas informacinių

technologijų (IT) mokymas. Daugiau valandų skiriama informacinių
technologijų pamokoms ir papildomam šio dalyko ugdymui. Šiais metais I
- IV klasių mokiniai, be anksčiau siūlytų, galės papildomai rinktis dar
šiuos modulius, būrelius. Išsamiau skaitykite www.romuvosgimn.lt –
Naujienos.

MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖJIMAS
Mokinių pažangos stebėjimo tikslas – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias

puses, motyvuoti mokymuisi, mokytojui - priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnio mokymo
ar pagalbos. Mokytojai vertina dalykines žinias pagal dalyko vertinimo tvarkas, kurios yra
parengtos vadovaujantis „Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos aprašu“.
Išsamiau susipažinti su mokinių pažangos stebėjimu ir vertinimu galima gimnazijos tinklapyje

www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija- Teisės aktai
MOKINIŲ KONSULTAVIMAS

Gimnazijoje vyksta mokomųjų dalykų konsultacijos 1-4 klasių mokiniams. Galimų
konsultacijų skaičius nustatomas atsižvelgiant į gimnazijos turimas lėšas ir mokytojų
galimybes. Tam tikro dalyko konsultacijos skiriamos, jei dėl galimybės suteikti
dalyko konsultaciją į mokytojus, gimnazijos administraciją, kreipiasi mokiniai ar jų
tėvai (žodžiu, skambučiu, e-paštu ir kt.). Konsultacijos neskiriamos mokiniams,
praleidžiantiems pamokas be pateisinamos priežasties, vėluojantiems į pamokas,
pamokose neatliekantiems privalomų užduočių, skirtų namų darbų, pažeidinėjantiems
drausmę pamokose. Plačiau www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija - Teisės aktai
– Dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą – Dėl mokinių konsultacijų organizavimo.

KARJEROS CENTRAS
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos karjeros centro tikslas – padėti mokiniams

sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo priemones, sudaryti
sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. Karjeros
centras teikia karjeros informavimo, konsultavimo, profesinio veiklinimo ir
kt. paslaugas. Šių mokslo metų naujovė – dėmesys savanorystei. Karjeros
koordinatorė kviečia mokinius išbandyti save įvairiose savanoriškose
veiklose, kurios padeda geriau pažinti save, ugdytis bendruosius ir
specialiuosius gebėjimus, pasirinkti karjeros kryptį ir save tinkamai
realizuoti. Daugiau informacijos galite rasti gimnazijos tinklapyje
www.romuvosgimn.lt – Paslaugos–Karjerocentras.

MOKINIŲ MAITINIMAS VALGYKLOJE
Mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti gimnazijos valgykloje. Tačiau dėl didelio

valgančiųjų skaičiaus neišvengiame eilių (reikėtų daugiau darbuotojų, bet etatų skaičių
nustato savivaldybė). Valgymui skirtos dvi ilgosios pertraukos po trečios pamokos (25 min.)
ir po ketvirtos pamokos (20 min.). Valgykloje karštas maistas parduodamas nuo 9.00 iki
14.00 val. Mokiniai savo atsineštą maistą gali pasišildyti mikrobangų krosnelėje, pasiruošti
arbatos. Valgykla atvira iki 15.00 val. Plačiau www.romuvosgimn.lt - Teisinė informacija –
Dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą - Mokinių maitinimo organizavimo
tvarkos aprašas.

TĖVŲ ŠVIETIMAS
Gimnazisto sėkmę lemia ne tik jo paties pastangos, gimnazijos pedagogų

ir kitų specialistų pagalba, bet ir Jūsų, tėveliai, dėmesys bei palaikymas.
Todėl www.romuvosgimn.lt – Tėvų klasė rasite įvairius Jums aktualius
straipsnius, rekomendacijas, patarimus.

2 PROC. GPM PARAMA
2016 metais 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos už 2015

metus gauta 7077,91 EUR. Dėl lėšų panaudojimo bus tariamasi su
bendruomene. Mokinių seimas rinks ir apibendrins mokinių siūlymus, bus organizuojama tėvų ir mokytojų
apklausa. Paramos lėšų panaudojimo ataskaitą ir naudojimo sąmatą tvirtins gimnazijos taryba gruodžio mėn.
Plačiau gimnazijos interneto svetainėje www.romuvosgimn.lt - 2 proc. GPM parama.

„Romuvos“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis



MOKYMO PRIEMONIŲ PIRKIMAS
Mokymo krepšelio lėšomis 2016 m. nupirkti nauji kompiuteriai

informacinių technologijų kabinetui (209 kab.), multimedijos, nauji
koncertiniai rūbai šokių kolektyvui, chorui, ansambliui, pučiamųjų
orkestrui, mokymo priemonės gimnazijos laboratorijoms, kabinetams,
kūno kultūros pamokoms, atnaujinta įgarsinimo aparatūra aktų salėje
ir kt.

VADOVĖLIŲ PIRKIMAS
Mokymo krepšelio lėšomis 2016 m. mokiniams nupirkti nauji

vadovėliai: „Literatūra“ vadovėlis 9 kl., „Lietuvių kalba“ vadovėlis 9 kl., „Istorija“ vadovėlis 11
kl. išplėstiniu kursu, „Žemė“ geografijos vadovėlis 10 kl., papildoma mokymo priemonė 12 kl.
mokiniams „Matematika prieš egzaminą“. Visiems gimnazistams vieneriems metams užsakyta
„Vyturio“ skaitmeninė knygų biblioteka. Perkant vadovėlius prioritetas teikiamas tiems

dalykams, kurių keičiasi programa. Mokyklos lėšomis visi
vadovėliai yra aplenkti specialia plėvele.

SOCIALINIS PEDAGOGAS
Konsultuoja ir teikia informaciją mokiniams nemokamo

maitinimo, socialinės paramos, pavėžėjimo į mokyklą, vaiko
teisių apsaugos, mokinių tėvams pataria šeimos teisės, tėvų ir
vaikų teisių ir pareigų, globos ir rūpybos klausimais. Daugiau
informacijos galite rasti gimnazijos tinklapyje
www.romuvosgimn.lt – Paslaugos – Socialinis pedagogas

„Romuvos“ gimnazijos socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė

SMART projekto apdovanoijimas

eTwinning projektas „SMART – Systems of Mobile Augmented Reality for
Teaching“ apdovanotas Europos Kokybės ženkleliu Tai reiškia, kad projekto
dalyvių veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

Projekto vadovė IT mokytoja N. Bružaitė

Barclays remiamo projekto pristatymas

Lapkričio pabaigoje 3-ių ir 4-ų klasių gimnazistams, besidomintiems
programavimu bei naujų IT taikymo būdų paieška, pristatytas Barclays technologijų
akademijos projektas. Moksleiviai skatinami ieškoti idėjų, kurių įgyvendinimui
pagalbą suteiks Barclays kompanijos mentoriai ir konkrečių sričių specialistai. Pranešėja Roberta atsakė ne tik
į su projektu susijusius klausimus. Taip pat diskutavimo apie pasirengimo dirbti tarptautinėse kompanijose
galimybes, kokių informatikos specialistų šiuo metu trūksta, grupinį ir projektinį darbą.

Informacinių technologijų mokytoja Lina Tankelevičienė

IT konkursas BEBRAS
Lapkričio 7,8 dienomis vyko IT konkurso BEBRAS I etapas, kuriame dalyvavo 33 006 mokiniai iš visos

Lietuvos. „Romuvos“ gimnaziją atstovavo 12 mokinių. Du mokiniai pateko į Lietuvos geriausiųjų 50-uką:
Eglė Tankelevičiūtė, 3a klasės mokinė - 11 vieta (mokytoja L.Tankelevičienė), Ričardas Navickas, 2a klasės
mokinys - 16 vieta (mokytoja N.Bružaitė). Ričardas Šiaulių mieste užėmė I vietą, Eglė – II vietą.
Sveikiname mokinius ir linkime sėkmės kituose IT konkursuose.

Kviečiame išbandyti „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteką!

Gimnazijos biblioteka metams užsakė „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteką. Kviečiame
mokinius ir mokytojus išbandyti „Vyturio“ el. biblioteką. Knygos skaitomos kiekvienam
vartotojui susikūrus paskyrą adresu www.vyturys.lt ir įvedus mokyklai skirtą „Dovanos kodą“.

Dėl kodų kreipkitės į lietuvių kalbos mokytojas arba bibliotekos vedėją. Malonaus skaitymo. Plačiau
gimnazijos tinklapyje. Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė



REITINGAI
ŽURNALE „VEIDAS“ – MŪSŲ GIMNAZIJOS VEIDAS

Žurnale „Veidas“ paskelbti apibendrinti 2016 metų abiturientų
laidos VBE rezultatai leidžia džiaugtis 15 vieta visų respublikos
mokyklų sąraše (2015 m. - 23, 2014 m. – 55). Žurnalas „Reitingai“
visuomenei pristatė detalius 50 geriausių šalies gimnazijų reitingus
pagal atskirus mokymosi dalykus. Kuo gali  pasidžiaugti „Romuvos“
gimnazija? Labiausiai džiugina rusų kalbos, chemijos ir matematikos
dalykų VBE (valstybinių brandos egzaminų) balų vidurkiai ir
užimamos vietos geriausių šalies gimnazijų penkiasdešimtuke: pagal
rusų kalbos VBE rezultatus gimnazija pirmauja šalyje ( 2015 m. - 72,
2014 m. - 5),  pagal chemijos VBE rezultatus gimnazija respublikoje
yra net 17 vietoje (2015 m. - 62, 2014 m. - 92), pagal matematikos
VBE rezultatus gimnazija reitinge didžiuojasi būdama 20 vietoje
(2015 m. - 49, 2014 m. – 84), pagal anglų kalbos VBE rezultatus
gimnazija užima 36 vietą (2015 m. - 39, 2014 m . - 42), pagal lietuvių

kalbos VBE rezultatus esame 45 vietoje (2015 m. - 76, 2014 m. - 34), pagal informacinių technologijų VBE
rezultatus - 49 (2015 m. - 51, 2014 m. - 89).

Svarbu    Svarbu    Svarbu    Svarbu    Svarbu    Svarbu    Svarbu    Svarbu
Nuo kitų mokslo metų abiturientų žinioms tikrinti įvedamas brandos darbas

Brandos darbo pobūdis
Brandos darbo tyrimas gali būti teorinis arba praktinis

(taikomojo pobūdžio)

Teoriniame tyrime literatūros šaltinių analizė yra savarankiškas tyrimo metodas, padedantis
nagrinėti išsikeltą problemą, analizuojami tam tikri problemos aspektai. Toks tyrimas atliekamas laikantis
tiriamojo darbo struktūros. Teoriniu tyrimu siekiama praplėsti ir pagilinti mokomojo dalyko žinias, formuoti
mokslinio darbo pradmenis.
Praktiniame (taikomojo pobūdžio) tyrime mokinys pateikia

tiriamos problemos teorinę analizę, pristato empirinių duomenų
rinkimo metodą, surenka ir išanalizuoja empirinius duomenis.
Pagrindiniai empirinių duomenų rinkimo metodai: stebėjimas,
eksperimentas ir apklausa. Atlikus tyrimą, suformuluojamos
išvados, integruojančios teorinius ar teorinius ir empirinius
elementus bei rekomendacijas, susijusias su atlikto empirinio
tyrimo rezultatais.
Brandos darbo produkto kūrimas

Produkto kūrimas – mokinio projektas, kai atliekama veiksmų
seka ir pasiekiamas unikalus rezultatas. Produktas yra konkretus vykdytos veiklos rezultatas. Rengiant šio
pobūdžio brandos darbą, pradedama nuo situacijos analizės. Jos išvados pateikiamos kaip kuriamo produkto
reikalingumo pagrindimas. Pateikiama tikslas, uždaviniai ir kitos detalės, kaip bus įgyvendinamas sukurtas
produktas. Produkto kūrimo atveju pristatomas išsamus veiklų, kurios buvo įgyvendintos kuriant produktą,
aprašymas ir darbo planas su svarbiausiais veiklos etapais ir rezultatais.

Naujas

Naujienlaiškis tėvams

Išleistas naujas Naujienlaiškis tėvams. Skaityti galite skiltyje „Tėvų klasė“.



NAUJIENOS - INFORMACIJA

Bernardas Jauga

Vokalinis ansamblis „Fresco“ - „Rudens mozaikos“
laureatas

Lapkričio 21 d. kultūros centre vyko mėgėjų meno
festivalio „Rudens mozaika 2016“ vaikų ir jaunimo chorų ir
vokalinių grupių vakaras, kuriame dalyvavo daugiau kaip 40
kolektyvų iš Šiaulių miesto ir apskrities. Komisijos
sprendimu laureatais tapo 6 kolektyvai. Vienas iš jų -

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vokalinis ansamblis
„Fresco“ - už dainą „Danke“ (Vokietijos dainininko Mijo
sukurta daina, aranžuotė Aušros Kardašienės). Festivalyje
dalyvavo ir Justinos Baublytės bei Edvardo Šimkevičiaus
duetas.

Gimnazistai LR prezidento EURO-FIT
finalinio konkurso nugalėtojai

Šiaulių miesto mero taurės konkurse
„Sveikuolis-2016" laimėję prizines Vietas
„Romuvos“ gimnazijos vaikinai gavo teisę
atstovauti Šiaulių miestą LR prezidento
EURO-FIT finaliniame konkurse  Kaune.
Sėkmė gimnazistus lydėjo ir ten. Savo
amžiaus grupėse (dalyvavo 25 komandos)
laimėjo prizines vietas: I vietą - Dovydas
Vaitkus(3a), Paulius Urbonas (4d), III vietą -

Aleksandras Fiodorovas (4b). Gimnazistams
įteikti diplomai, asmeninės dovanos ir taurė.

Tinklinio turnyras skirtas Lietuvos
kariuomenės dienai paminėti

Lapkričio 22 dieną gimnazijoje sporto salėje
vyko tinklinio turnyras, skirtas

Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Turnyre
dalyvavo ŠU, Saulėtekio, Didžvario ir

„Romuvos“ gimnazijų vaikinų komandos. Po
atkaklių kovų mūsų vaikinai iškovojo II-ąją vietą.

Sveikiname ir linkime sėkmės.

BIBLIOTEKOJE IR SKAITYKLOJE GALITE
PASIKRAUTI MOBILIUOSIUS TELEFONUS, NES

KOMPIUTERIŲ STALUOSE (JŲ ŠONE) YRA
INSTALIUOTI ELEKTROS LIZDAI.

Samprotaujamųjų rašinių konkurse romuvietę Ievą
Auškalnytė lydėjo sėkmė

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje lapkričio 16 dieną vyko
miesto gimnazijų III-IV klasių mokinių samprotaujamųjų

rašinių konkursas. 3A klasės mokinė Ieva Auškalnytė III klasių
grupėje užėmė I vietą. Džiaugiamės gimnazistės pergale.

Matematikos olimpiada – konkursas Šiaulių krašto vaikinams
Gruodžio 1 dieną J.Janonio gimnazijoje organizuotoje Šiaulių krašto

vaikinų matematikos olimpiadoje – konkurse mūsų gimnazistai Benas
Česnauskas (1a) ir Jokūbas Pelanskis (4a) pelnė pirmąsias prizines

vietas.

Ekspromtinės kalbos konkurse – garbinga
II vieta

Lapkričio 15 dieną Šiaulių Didždvario
gimnazijoje vyko Ekspromtinės kalbos konkursas.

3A klasės mokinys Bernardas Jauga 3 klasių
grupėje užėmė II vietą. Sveikiname ir

džiaugiamės puikiu Bernardo pasirodymu.

Romuviečių proza – Lietuvos „Moksleivių kūrybos
almanache 2016“

Skaitytojus jau pasiekė „Moksleivių kūrybos almanachas
2016“. Jį sudaro Lietuvos edukologijos universiteto surengto
X-XII klasių moksleivių trumposios prozos konkurso
„Ateities memuarai“ profesionalios komisijos atrinkti
geriausi jaunųjų kūrėjų darbai. Almanache publikuojama
trylika konkurso laureatų apsakymų, du iš jų – mūsų
gimnazijos abiturientų Airido Labino ir Mildos Zurbaitės
kūriniai.

Miesto oratorinio meno konkursas anglų kalba

Lapkričio 23 d. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijoje, vyko
Šiaulių miesto mokinių oratorinio meno anglų kalba

konkursas. Romuvietė, 1c klasės mokinė Onaitytė Kotryna
parengė 3 min. trukmės monologą anglų kalba tema „If you

cant‘t do great things, do small things in a great way“ ir
užėmė I vietą.



Išvažiuojamosios KINO KNYGOS dirbtuvės
gimnazijoje

Išvažiuojamosios KINO KNYGOS dirbtuvės Šiaulių
„Romuvos“ gimnazijoje. Kartu su profesionaliu kino
režisieriumi Marat Sargsyan jaunieji kūrėjai susipažino su
kinu atlikdami net tik įvairias kūrybinį mąstymą
skatinančias užduotis, bet ir aiškinosi, ko reikia norint
sukurti filmą, kūrė filmo scenarijus, filmavo ir montavo 5
kadrų siužetus.

Mokytojų kūrybinių darbų paroda

Bendruomenei savo kūrybinius bandymus pristatė muzikos
mokytoja Virginija Užienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa
Malinauskienė. Virginija Užienė gimnazijos bibliotekoje
pristato savo dirbinius iš šiaudų, dailius papuošalus, Rasa

Malinauskienė – savo megztas riešines. Prieš gražiausias metų
šventes norisi pasidalinti tuo, kas džiugina akis ir širdį....

Romuviečių sėkmė matematikos komandiniame
konkurse

S. Šalkauskio gimnazijoje vyko Šiaulių apskrities mokinių
komandinis

matematikos uždavinių sprendimo konkursas,
kuriame dalyvavo ir dvi mūsų gimnazijos komandos: I -

oji – B. Česnauskas (1a), R.Navickas (2a), R. Znutaitė (3b),
J.Pelanskis (4a), M. Glazauskas (4d), II - oji –

D.Milinavičius (1b),U.Gudauskytė (2e), N.Šimoliūnas (3d),
P.Marcinkus (4a), K.Žalys (4a). Rezultatai džiugina – abi

komandos tarp penkiolikos dalyvių užėmė II –ąsias vietas.
Netradicinė matematika dėstytojos

paskaitoje

Lapkričio 30 dieną Z.Gėlės auditorijoje vyko
susitikimas su Šiaulių

universiteto informatikos ir matematikos
katedros dėstytoja docente dr. D. Korsakiene.

Dėstytojos paskaitoje „Mobiuso juosta“
dalyvavo ne tik gausus 1-2 klasių gimnazistų

būrys, bet ir svečiai - „Romuvos“
progimnazijos 8 klasių mokiniai bei juos
lydinti mokytoja Emilija Motiejūnienė.
Dėstytojos padrąsinti, mokiniai išbandė

mobiuso juostos galimybes – lankstė, klijavo,
karpė juostas ir džiaugėsi gautu rezultatu.

Įspūdžiai puikūs, nes mokiniai susipažino ne
tik su netradicinės matematikos galimybėmis,

bet ir praktiniu žinių panaudojimu kasdieninėje
aplinkoje. Dėkojame docentei

dr.D.Korsakienei.

Miesto gimnazijų humanitarų kovos
Lapkričio 30 dieną Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko A. J.
Greimo 100-osioms gimimo metinėms skirtos „Humanitarų

kovos“. Miesto gimnazijų komandos originaliai pristatė A. J.
Greimo knygoje „Tautos atminties beieškant: apie dievus ir

žmones“ aprašytas mitines būtybes, pasitikrino, ką žino apie A.
J. Greimą bei garsius iš Šiaulių kilusius ar mūsų miestui

nusipelniusius kultūros žmones, kaip išmano meno epochas,
literatūros sroves bei kryptis, ar sugeba atpažinti garsiausių

poetų eilėraščius, atliko kitokias užduotis.
„Romuvos“ komanda (Aušrinė Misiūtė, 1c kl., Greta Kvičiūtė,
2d kl., Rimantas Januškevičius, 3a kl., Akvilė Juzulėnaitė, 4c

kl, ir Paulius Marcinkus, 4a kl.), palaikoma konkursui
pasiruošti padėjusių draugų, „Humanitarų kovose“ užėmė II

vietą.

Antrokės Gretos Petrauskaitės sėkmė
konkurse „Taisyklinga kalba - vertybė“

Pirmų-antrų klasių mokinių konkurse, vykusiame
Šiaulių Didždvario gimnazijoje, dalyvavo dvi
romuvietės - pirmokė Austėja Valeikaitė ir
antrokė Greta Petrauskaitė. 2a klasės mokinė
Greta konkurse užėmė III vietą.

Merginų tinklinio turnyras „Gyvenk
sveikiau dėl rytojaus“

Gimnazijos sporto salėje vyko merginų tinklinio
turnyras „Gyvenk sveikiau dėl rytojaus“.

Dalyvavo ŠU, Simono Daukanto ir „Romuvos“
gimnazijų merginų komandos. Po atkaklių kovų

mūsų merginos iškovojo 1 vietą. Visoms
dalyvėms įteiktos padėkos ir saldūs prizai, o

nugalėtojoms ir taurė. Sveikiname.



Lapkričio pabaigoje gimnazijos aktų salėje vyko netradicinė pirmų
klasių valandėlė. Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis
apdovanojo gimnazistus, kurie aktyviai dalyvauja gimnazijos

gyvenime, įsijungė į pučiamųjų instrumentinio orkestro „Romuva“
veiklą, dainuoja gimnazijos chore, vokaliniame ansamblyje

„Fresco“, Sėkmingai darbuojasi Jaunųjų žurnalistų klube, sportuoja
ir ruošiasi įvairių dalykų olimpiadoms bei

konkursams. Apdovanota 1a klasė, nuo mokslų metų pradžios
mažiausiai praleidusi pamokų.Paminėti visi 30 jaunųjų gimnazistų,

kurie šiais mokslo metais dar nepraleido nė vienos pamokos.
Džiaugiamės 1 klasių gimnazistų veikla ir mokymosi rezultatais.

Jaunoji pamaina auga, stiebiasi aukštyn... Didžiuojamės jais.

Pagerbta geriausiai besimokanti  1a klasės
mokinė Milda Petkevičiūtė.

Netradicinė klasės valandėlė pirmose klasėse

Praėjus trims mokslo metų mėnesiams, pasidžiaugta antrų klasių mokinių
iniciatyvumu, aktyviu dalyvavimu gimnazijos bendruomenės veikloje,

mokymusi, lankomumu, laimėjimais įvairiuose konkursuose, varžybose.
Direktorius sveikino geriausiai besimokančią 2a klasės mokinę Rūtą

Švambarytę, spaudė rankas antrokams, šiais mokslo metais išrinktiems į
gimnazijos mokinių seimą ir besistengiantiems, kad mokykloje būtų smagu ir

gera, dėkojo mokiniams, dar nepraleidusiems nė vienos pamokos. Pasidžiaugta
ir jau pasiektais antrų klasių mokinių laimėjimais konkursuose, varžybose.

Tiems, kurie dar ruošiasi garsinti gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose,
linkėta sėkmės, o įsitraukusiems į tarptautinių projektų veiklą – įdomių

potyrių.

Mes, antrokai, esame dėkingi gimnazijos mokytojams, vadovams už skatinimą
siekti gerų rezultatų ir  didžiuojamės, jog mokomės būtent „Romuvoje“.

Padėkota antrokams



TAI ĮDOMU...
AR TU ŽINAI, KAS YRA PARKŪRAS?

Parkūras (pranc. parkour 'distancija, kliūčių
ruožas') – sportinio tipo veikla, kurios pagrindinis
principas yra judėjimas, patekimas iš vienos vietos į
kitą kiek įmanoma greičiau ir efektyviau. Viskas
aplinkui traktuojama kaip kliūtys, kurias siekiama
įveikti pasikliaujant vien savo galimybėmis. Parkūras
atsirado 1987 m., jo pradininkais laikomi David Belle
ir Sébastien Foucan. Parkūre naudojamos gimnastikos, lengvosios atletikos, kovos menų, buildering’o ir kt.
technikos, remiamasi tam tikra suvokimo filosofija. Žmonės, užsiimantys parkūru, vadinami treiseriais (pranc.
traceur). Parkūras – savo kūno judesių kontroliavimas ir jų pritaikymas įvairiuose savo gyvenimo situacijose.
Pagrindiniai veiksniai, kuriuos naudoja treiseriai: jėga ir teisingas jos panaudojimas, mokėjimas greičiau kitų
atsidurti reikiamoje miesto vietoje. Parkūro šūkis – nėra ribų, yra tik kliūtys, kurias galima įveikti. Parkūras –

gyvenimo filosofija ir judėjimo menas.
Parkūras nemoko naudoti kokių nors
priemonių, specialios įrangos, ginklų, bet
skatina naudotis savo įgūdžiais „čia ir
dabar“. Medžiai, stogai, sienos – įprastos
treiserių kliūtys. Labai svarbu greitai
reaguoti, mokėti įvertinti aplinką ir savo
galimybes. Parkūru užsiimti padeda
įvairios disciplinos – kovos menai,
lengvoji atletika, gimnastika, laipiojimas.

TAIGI... SUSIPAŽINKIME –
PAULIUS ŽUKAUSKAS

Esu Paulius Žukauskas, 2 c klasės gimnazistas. Užsiimu kai
kam gal negirdėta sporto šaka ,,parkouru“. Parkūras - tai laisvasis
bėgimas per kliūtis nuo taško A iki taško B. Kad bėgimas
atrodytų geriau, į jį įkomponuojame įvairius judesius ir salto.
Pagrindiniai: priekinis, šoninis ir atbulinis salto. Užsiiminėti šia sporto pradėjau, kai man buvo 13 metų.
Pradėjau nuo pačių lengviausių judesių. Po 1 metų panorau išmokti daugiau, todėl pradėjau mokytis įvairių
salto, kad visas judėjimas atrodytų kitaip. Tačiau buvo viena problema - aš labai bijojau aukščio. Žiūrėdamas
įvairius vaizdo klipus supratau, jog, jei neįveiksiu šios baimės, nieko negalėsiu daryti vėliau. Po ilgų treniruočių
lauke pabandžiau nušokti nuo nemažo aukščio. Nušokęs pasijutau keistai, bet antrą kartą užlipęs ant to paties
pastato žiūrėjau žemyn ir supratau, jog nebebijau aukščio. Užsiiminėjant tokiu sportu galima įveikti baimes,

tačiau galima ir labai smarkiai susižeisti. Prieš
vienerius metus darydamas priekinį salto susilaužiau 13
stuburo slankstelį ir tai galėjo baigtis liūdnai. Būtų tekę
mesti šį įdomų, bet pavojingą užsiėmimą. Tačiau noras
tęsti buvo stiprus. Tad irr toliau užsiiminėju šiuo
ekstremaliu sportu. Šiaulių mieste turime parkouro
organizaciją, kuriai ir priklauso MB
,,SPORTMANAS“. Į salę susirenka ir patyrę, ir
pradedantieji. Visi išmokstame ko nors naujo ir
dalinamės patirtimi.

Informaciją parengė Rasa Malinauskienė

Visose fotografijose – Paulius Žukauskas
(2 c klasė)



Kalėdinis vakaras-koncertas

„Romuvos“ gimnazija pradėjo kalėdinių renginių
maratoną. Jaukų penktadienio vakarą į aktų salę rinkosi
gimnazijos bendruomenė, choro „Bene Notes“,

vokalinio ansamblio „Fresco“ atlikėjai, jų tėveliai, seneliai,
draugai ir artimieji. Renginį vedė nepakartojama, puikų humoro
jausmą turinti „Romuvos“ progimnazijos lietuvių mokytoja
Ingrida Samulionienė. Pirmoje dalyje skambėjo lietuvių ir
užsienio kompozitorių kūriniai, kuriuos atliko meno kolektyvai
(vadovai Aušra Kardašienė ir Arijus Ivaškevičius). Paskutinis
koncerto kūrinys „Oh Happy Day“ tapo vizitine startavusio
projekto „Dainuokime kartu“ kortele. Scenoje su savo vaikais
mielai sutiko padainuoti gimnazistų tėveliai. Antroje
dalyje ir vakaro dalyviai, ir svečiai vaišinosi arbata, šoko.

Tikimės, kad šis vakaras taps tradiciniu
gimnazijos renginiu.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas

Gruodžio 14 dienos popietę gimnazijos aktų salėje tvyrojo ramus
jaukumas. Juk Adventas – susikaupimo, laukimo, ramybės laikas. Tikybos
mokytoja Saulė Raubickaitė sukvietė gimnazijos bendruomenę, Dainų
progimnazijos aštuntokus, svečius  iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos. Vakaro metu skambėjo nuostabių kanklininkių iš šios menų
gimnazijos atliekama muzika. Scenoje šoko gimnazijos šokių kolektyvas
„Eureka“, dainavo mokytojos V.Užienės mokinė solistė ir grojo gimnazijos
ansamblis. Eiles deklamavo Antrokė
Guoda Karlikauskaitė. Scenoje
vakaro svečiai išvydo gimnazistų

parengtą mini spektaklį. Vakaro pabaigoje visus
pasveikino Šiaulių Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Saulius
Paliūnas. Kunigas kvietė visus džiaugsmingai
išgyventi šį laikotarpį ir tiesiog švęsti gyvenimą.

Rasa Malinauskienė



Bibliotekoje nuo šiol kvepės arbata
Nuo šiol bibliotekoje po 14 val. (pasibaigus
valgyklos darbo laikui ) gimnazistai, turintys

laisvą pamoką ir laukiantys kitų pamokų,
galės išsivirti arbatos. Virdulį, puodelius ir

šaukštelius rasite bibliotekoje. Nepamirškite
atsinešti arbatos ir cukraus. Šilto ir jaukaus
jums atokvėpio su puodeliu arbatos knygų

apsuptyje!

Tai, ką turite žinoti apie Adventą

Keturias savaites prieš Kalėdas yra Adventas - susikaupimo ir
ramybės metas. Jis prasideda ketvirtąjį sekmadienį prieš Kalėdas ir
baigiasi gruodžio 25 dieną. Adventas simbolizuoja krikščioniškųjų
metų pradžią ir yra užima ypatingai svarbią vietą tarp krikščioniškųjų
tradicijų. Adventas –laukimo, rimties, vilties, maldos ir susikaupimo
metas prieš šv. Kalėdas. Nuostabus ir sklidinas giliausios prasmės
laikas, kuriame įprasminame savo kasdienybę Kristaus gimimo
laukimu. Nuo IV a. Bažnyčia kviečia įprasminti Kristaus gimimo laukimą gyvenant ir išgyvenant vidinio

susikaupimo džiaugsmą, maldos, gerų darbų darymo laiką. Šiuo laikotarpiu esame kviečiami
labiau atsigręžti į esmines vertybes, pažvelgti į savo vidinį pasaulį, atrasti turėjimo ir būties
prasmę, aktyviau gyventi ir puoselėti dvasinį gyvenimą, atsigręžti į šalia esantį ir artėti link
kito savo žmogiškumo tikrumu. Taip, tai geras metas ir geras laikas. Tai dovana, kurioje
tiesos žvilgsnis į save yra būtinas, kad išlikčiau šalia esančiam besidovanojančios ir
patarnaujančios meilės paveikslu, meilės tikrumu, meilės realumu. Tai laikas, kuriame
žvelgiu į savo „aš“, įvertindamas savo buvimą ei elgesį santykių kultūros gelmėje su artimu.
Tad tai laikas, kuriame atsisakyti kažko man būtino (pasninkauti) ir stengtis pastebėti šalia
esantį žmogų, kuriam reikia pagalbos, užuojautos, gero žodžio, paramos. Gyvuoja gražus

advento paprotys vakarieniauti ant stalo padėjus vainikėlį, kuriame uždegama žvakė. Po savaitės ten turėtų degti
dvi, dar po kitos – jau trys žvakės. Suplevens keturios liepsnelės – štai ir šv. Kalėdos. Kalėdų naktį
gimstantis Kristus skelbia pasauliui MEILĖS,  VILTIES IR TIKĖJIMO žinią.

ŠILTŲ, JAUKIŲ,
DOSNIŲ, SMAGIŲ,

LAIMINGŲ, SVEIKŲ,
KVEPIANČIŲ MEILE
IR CINAMONU JUMS

šv. KALĖDŲ IR
SĖKMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ...

ROMUVIEČIAI!

Laikraščio numerį parengė gimnazijos Jaunųjų žurnalistų
komanda

Konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė

Sausio mėnesio šventės ir minėtinos datos

Sausio 1 d. -Naujieji Metai, Lietuvos vėliavos diena
Sausio 6 d. - Trys Karaliai –Kasparas, Merkelis,
Baltazaras
Sausio 13 d. - Laisvės gynėjų diena
Sausio 15 d. - Klaipėdos diena
Sausio 22 d. - Šv. Vincento diena
Sausio 25 d. -Pusiaužiemis

AKTUALI
INFORMACIJA

I pusmetis
baigiasi

2017-01-20

Šv.Kalėdų atostogos nuo
2016-12-27 iki 2017-01-06.

Pamokos prasideda
2017-01-09
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