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,,Romuvos” gimnazija sukvietė mokinius ir mokytojus iš visos
Lietuvos į tradicinę

Šalies mokinių XI etnokultūrinę konferenciją
„MITINIS  POETINIS ŽMOGAUS,  GYVŪNŲ ir  AUGALŲ

PASAULIS“

Ši XI konferencija buvo skirta šeimai. Tai pastaruoju metu aktualiausia
tema, kurią visame pasaulyje aptarinėja eiliniai žmonės, politikai,
dvasininkai. Konferencijos dalyviai, pristatydami savo pranešimus, pažvelgė
į tai, kaip apie šeimą ir apie su ja susijusius dalykus kalbėta senovėje, kaip
kai kurie dalykai keitėsi, o kas išliko nepakitę iki šių dienų. Pranešimų buvo
daug ir įvairių. Konferencijoje dalyvavo garbingos viešnios - Diana
Martinaitienė, Šiaulių kultūros centro direktorės pavaduotoja, Lietuvos
liaudies kultūros centro folkloro žanro ekspertė-konsultantė Šiaulių kraštui,

Žemaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos narė ir Sigita Milvidienė, Šiaulių „Aušros“
muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja.

Pranešimai stebimo temų įvairove, gilia analize, o kūrybiniai ir stendiniai darbai –
grožiu ir išmone. Dalyvių buvo net 102!!!!!!

NR. 100

Po atostogų į gimnaziją sugrįžome visi pailsėję ir naujuosius metus pradėjome rimtai. O kaipgi kitaip,
juk I pusmetis baigėsi sausio 20 dieną. O kiek dar neparašytų kontrolinių ir testų, neatsiskaitytų įvairių
darbų laukė gimnazistų. Visi norėjo kuo geresniais rezultatais pabaigti I pusmetį. Todėl labai stengėsi.
O kaip kam pasisekė – čia jau kita tema... Vieni labai džiaugėsi, kiti nusprendė labiau pasistengti II
pusmetį. Tačiau visi vieningai sutarė dėl vieno dalyko – sunkus ir atsakingas darbas atneša saldžių
vaisių ir labai pakelia nuotaiką. Šventės ateina ir praeina, o kasdienis rimtas gyvenimas tęsiasi...



Konferencijoje Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniai prabilo ,,Apie šeimą šiaulietiškai”. Jie
pristatė filmuotą medžiagą. „Romuvos“  gimnazistės Ema Degutytė, Greta Kvičiūtė kėlė klausimą
,,Ar požiūris į šeimą pakito?”. ,,Tėvų ir vaikų santykiai senovėje ir dabar” – tai aptarė Naujosios
Akmenės Ramučių gimnazijos moksleivės. ,,Tėvų pabarimas – sviestu patepimas” - teigė Plungės

„Saulės“ gimnazijos mokinės. Apie
,,Šeimos švenčių žaidimus su
apeiginiais elementais” pasakojo
Radviliškio rajono Baisogalos
gimnazijos mokiniai. ,,Dangaus ir
žemės dievai lietuvių
mitologijoje” – šią temą nagrinėjo
Joniškio M. Slančiausko
progimnazijos atstovė.
,,Mitologinių būtybių pasaulis ir
mūsų šeima” - stendinį pranešimą
tokia tema pristatė Darija

Grublauskaitė ir Austėja Lingytė iš  Šiaulių Salduvės progimnazijos. ,,Šiuolaikinė šeima kaip lietuvių
etnokultūros dalis”- 5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų parodą pristatė Šiaulių V. Kudirkos
progimnazijos šeštokai. ,,Žemaitiškos ličynos” - „Dailiųjų amatų“ būrelio dailės ir technologijos darbų
parodėles pristatė penktokas Žilvinas Kesiarauskas iš Šiaulių Jaunųjų technikų centro. ,,Mano šeima.
Giminės medis” - mokinių stendinį pranešimą pristatė Saulė Tumėnaitė ir Austėja Daukšaitė iš
Radviliškio Dailės mokyklos. „Obuolys nuo obels toli nenurieda“ (,,Kokie vaikai, tokie tėvai“) - 5-7
kl. mokinių grupės parengtą stendinį pranešimą pristatė Radviliškio Vaižganto progimnazistai. ,,Šeimos
sampratą” aptarė ir rajono Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokinių darbo tema. ,,Giminės moterų
paveldas”- Gytautės Adomaitytės iš Šiaulių Didždvario gimnazijos pranešimo tema.  ,,Audimo magija”.
Šią temą pristatė
Deimantė Baristaitė,
Šiaulių „Romuvos“
gimnazija. ,,Seniau
užkurys, o šiandien
tiesiog alfonsas?” -
Joniškio „Aušros“
gimnazijos mokinių
pranešimo tema.
,,Krikšto tėvai. Jų
vaidmuo ir pareigos”. Apie tai pasakojo Deimantė Jagminaitė, Liutauras Sinkevičius iš  Šiaulių
„Romuvos“ gimnazijos. ,,Dangaus šeimyna’’ - Toma Baltrušaitytė, Greta Čivaitė iš Šiaulių „Romuvos“
gimnazijos. Apie ,,Dievo ir Velnio vaidmenį kuriant pasaulį ir žmogų (pagal M. Slančiausko
užrašytas sakmes)” kalbėjo iš Joniškio M. Slančiausko progimnazijos atvykę mokiniai. ,,Brolių, seserų
santykiai lietuvių pasakos” – mūsų romuviečių pranešimo tema. Apie brolius ir seseris savo pranešime
,,Broliai ir seserys – amžini priešai ar geriausi draugai?” kalbėjo ir Joniškio „Aušros“ gimnazijos
mokiniai. ,,Lietuvių vardai – žmogaus ir tautos atspindys”. Apie tai pasakojo Kamilė Dovidauskytė iš
Šiaulių ,,Saulėtekio“ gimnazijos. ,,Ar visada atsilieps tas, kurį šauksi? – tokia tema intrigavo Šiaulių
Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinės. ,,Šeima ar visuomenės anomalija?”- rimtą klausimą pranešime
gvildeno Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleivės. ,,Šeimos narių santykiai lietuvių liaudies
pasakose”. Pranešimą tokia tema rengė
Akmenės Ramučių gimnazijos atstovai.
,,Pamotė ir patėvis – blogis ar gėris?”-
kėlė klausimą mūsų  gimnazijos mokinės
Agnė Bartkutė, Erika Vyčaitė. O
,,Pamotės paveikslą lietuvių
tautosakoje ir autorinėje literatūroje”
aptarė irgi romuvietė antrokė Guoda
Karlikauskaitė.



,,Senelių prisiminimai apie
mėlynžieį liną”- Panevėžio rajono
Dembavos progimnazijos mokinių
temad. ,,Frazeologizmų su šeimos
narių pavadinimais semantika” -
Plungės „Saulės“ gimnazijos
mokinius dominęs dalykas. ,,Ar
„mergos“ ir „bernai“ (samdiniai)
– šeimos nariai?” – aptarė antrokės
Monika Milkintaitė, Monika
Kazakevičiūtė iš mūsų „Romuvos“
gimnazijos. O ,,Kodėl lietuviai
žieduojasi?” norėjo išsiaiškinti ir

kitiems papasakoti mūsų gimnazistės trečiokės Meda Dzikaitė, Kamilė Norvilaitė. ,,Beržinė košė su
XXI amžiaus prieskoniais”- Aistės Žukauskaitės iš Joniškio „Aušros“ gimnazijos pranešimo tema. O
literatūrinę temą ,,Šeima M. Katiliškio novelių romane ,,Užuovėja“” nagrinėjo  Lina Bernotaitė iš
Plungės „Saulės“ gimnazijos.

,,Besilaukianti moteris praeities ir šiandienos
Lietuvoje” – rimta tema kalbėjo Šiaulių
,,Saulėtekio“ gimnazijos mokinė. ,,Sveikatos knyga
„Iš senolių patirties“ - tokį pranešimą rengė
gamtininkų, dainavimo ir šokio būrelių 7 klasės
mokiniai iš Panevėžio rajono Dembavos
progimnazijos. ,,Krikšto apeigos krikščionybėje”
rūpėjo  aštuntokui Justinui Turčak iš Šiaulių
„Romuvos“ progimnazijos. ,,Pasaulio

medžio vaizdinys kalėdinėse dainose (Pasaulio medis – kalėdinių dainų simbolikos ašis. Santykių
pradžios simboliai kalėdinėse dainose)”- apie tai kalbėjo Klaipėdos Vydūno gimnazijos atstovai.
,,Paslaptingas ir įdomus sakmių pasaulis”, su kuriuo supažindino ir stendinį bei sceninį pranešimus
pristatė Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla. ,,Laumiakai arba laumių šiušesiai apie gyvenimą”
(sceninė kompozicija sakmių motyvais) –rimtas ir įdomus Rietavo savivaldybės, Tverų gimnazijos
darbas. ,,Mama + tėtis = tu” – 7- okų iš Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinės mokyklos pranešimo
tema. O ,,Muzikavimo tradicijas šeimoje” pristatė Tautvydas Fabijonavičius, 1d kl., Gedvilė Janulytė,
2e kl., Deividas Pileckas, 1d kl., Vygintas Doniela, 1c kl. - Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gimnazistai.
,,Šeima, gamta, kūryba – gyvenimo mūzos” - Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriaus
darbo tema.

Po konferencijos vyko mokytojų, ruošusių
mokinius konferencijai, pasitarimas. Konferenciją
organizavo: „Romuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai, 1-4 gimnazijos klasių mokinių
aktyvas.Partneriai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus
Etnografijos skyrius, Šiaulių kultūros centras.
Konferencijos koordinatorės: Vida Norvaišienė, Dona
Jaugienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytojos.
O jaunosios žurnalistės Aliona Knyazeva ir
Augustė Mockutė kalbino konferencijoje

dalyvavusius mokinius ir mokytojus. Apklausti  dalyviai  sakė, kad nusprendė dalyvauti šioje
konferencijoje, nes juos sudomino tema, norėjo išbandyti savo jėgas, pasisemti patirties, smagiai praleisti
laiką, o kitiems tai tiesiog puiki daugiametė tradicija. Nepaisant to, kad Baisogalos gimnazijos mokinius į
konferenciją vežęs autobusas pakliuvo į avariją ir dėl šios priežasties jie šiek tiek vėlavo, jų pasirodymas
buvo puikus ir daugeliui dalyvių patiko labiausiai iš visų. Alionai taip pat labiausiai patiko Baisogalos
gimnazistų pasirodymas, o Augustę labai sužavėjo „Aušros“ mokyklos pasirodymas. Apklausus renginio
dalyvius jaunosios žurnalistės sužinojo, kad jie labai džiaugiasi, kad dalyvavo šioje konferencijoje,
puikiai praleido laiką, sužinojo daug naujų, ne tik naudingų, bet ir įdomių dalykų. Lauksime Jūsų visų
grįžtant kitąmet! Medžiagą parengė lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė ir jaunosios

žurnalistės Aliona Knyazeva ir Augustė Mockutė



Štai iš kur pas mus atvyko konferencijos dalyviai...
Pranešimus XI konferencijai ruošė mokiniai iš šių mokyklų:

 Joniškio „Aušros“ gimnazija
 Joniškio M. Slančiausko

progimnazija
 Klaipėdos Vydūno gimnazija
 Naujosios Akmenės Ramučių

gimnazija
 Panevėžio rajono Dembavos

progimnazija
 Plungės „Saulės“ gimnazija
 Radviliškio Dailės mokykla
 Radviliškio rajono Baisogalos

gimnazija
 Radviliškio rajono Pakalniškių

pagrindinė mokykla
 Radviliškio Vaižganto

progimnazija

 Radviliškio V. Kudirkos pagrindinė
mokykla

 Rietavo savivaldybės Tverų gimnazija
 Tauragės „Aušros“ pagrindinė

mokykla
 Šiaulių Didždvario gimnazija
 Šiaulių Jaunųjų technikų centras
 Šiaulių profesinio rengimo centro

Technologijų skyrius
 Šiaulių Salduvės progimnazija
 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
 Šiaulių Stasio Šalkauskio

gimnazija
 Šiaulių V. Kudirkos progimnazija
 Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
 Šiaulių „Romuvos“  gimnazija

Plečiame savo draugų ratą…
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su

,,Rasos” progimnazija

Sausio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Rasos“ progimnazija. Progimnazijos direktorė Audronė
Ispiryan ir mūsų gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis savo parašais patvirtino abiejų mokyklų susitarimą
bendradarbiauti ugdymo klausimais, dalintis metodine patirtimi.  Mūsų gimnazija bendradarbiavimo sutartis yra
pasirašiusi dar su keturiomis progimnazijomis: „Romuvos“, Dainų, Gytarių ir „Sandoros“. Mokyklų
bendradarbiavimas užtikrina atvykstančių į gimnaziją mokinių ugdymo tęstinumą, sėkmingą jų adaptaciją.

SUSIPAŽINKITE IR PASIGROŽĖKITE - ,,RASOS“ progimnazijos logotipas

Istorinė akimirka

Sutarties pasirašymo
momentas ir simbolinės

dovanos naujiems
draugams...

Mažos dovanėlės stiprina
draugystę...

Tikimės, kad ši akimirka bus
abipusiu pasitikėjimu ir

gražiu bendradarbiavimu
grįstos draugystės pradžia.



Pagerbti mokytojai ir ...

Valdovų rūmuose apdovanoti „Romuvos“ gimnazistai, tarptautinių olimpiadų ir
konkursų nugalėtojai

Sausio 5 dieną du „Romuvos“
gimnazistai, tarptautinių olimpiadų ir
konkursų laimėtojai bei juos rengę
mokytojai buvo pagerbti
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmuose. Juos sveikino ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis ir
švietimo ir mokslo ministrė Jurgita
Petrauskienė.Didžiuojamės 2a klasės
mokiniu Ričardu Navicku, kuris
Indonezijoje, Balyje, vykusioje 13-
ojoje tarptautinėje jaunių gamtos

mokslų olimpiadoje laimėjo
bronzos medalį (mokyt. Lina
Kneižienė, Genovaitė
Stankevičienė ir Romualdas
Uža) ir 4a klasės mokiniu
Jokūbu Pelanskiu, laimėjusiu
taip pat bronzos medalį
tarptautinėje fizikos
olimpiadoje, kuri vyko
Šveicarijoje (mokyt. Aurelija
Pelanskienė). Sveikiname juos
ir linkime sėkmės kitose
olimpiadose bei konkursuose.

Informaciją pateikė fizikos
mokytojas Romualdas Uža

Džiaugiamės ir didžiuojamės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininke Dalia
Četvergiene, ji vienintelė iš Šiaulių miesto lituanistų gruodžio 29 d. buvo pakviesta
dalyvauti Vilniaus universiteto organizuotame renginyje, skirtame pagerbti mokytojus,
kurie išugdė Lietuvių kalbos ir literatūros, Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadų,
Jaunųjų filologų, Meninio skaitymo ir kitų respublikinių konkursų prizininkus.
Renginyje mokytojus sveikino ir dėkojo už jų darbą Švietimo ir mokslo ministerijos
kancleris Tomas Daukantas, UPC metodininkė Meilė Čeponienė, prof. habil. dr. Regina
Koženiauskienė skaitė paskaitą „Apie intelektualią ir dvasingą iškalbą, kalbos turinį ir
formą“, koncertavo pianistas Justas Šervenikas, buvo įteiktos atminimo dovanos. Renginyje dalyvavo ir doc.
dr. Darius Kuolys, doc. dr. Zita Nauckūnaitė. Tikimės, kad ir kitais mokslo metais „Romuvos“ lituanistai savo
ir savo mokinių darbais garsins mūsų gimnaziją. Informacija iš ,,Romuvos“ gimnazijos internetinio tinklapio

Sausio 11 dieną gimnazijoje už „Romuvos“ vardo garsinimą, pasiektus laimėjimus nuo mokslo metų
pradžios pagerbti ketvirtų klasių mokiniai. Gimnazijos administracija pasveikino nemažą būrį abiturientų –
jiems įteiktos simbolinės dovanėlės ir palinkėta ne tik sėkmingai pasiruošti egzaminams, bet ir patirti kitų jų
veiklą įprasminančių pergalių.

... ketvirtų klasių mokiniai



Už įvairius pasiekimus pagerbti šie 4 klasių gimnazistai:

 Jokūbas Pelanskis (4a), M. Glazauskas (4d), Paulius Marcinkus (4a), Kristijonas Žalys (4a) buvo mūsų
gimnazijos dviejų komandų nariai St. Šalkauskio gimnazijos organizuotame Šiaulių apskrities mokinių
komandiniame matematikos uždavinių sprendimo konkurse. Abi komandos užėmė II–ąsias vietas.
 Jokūbas Pelanskis (4a) Šiaulių universiteto organizuotoje
Šiaulių apskrities 9–12 (I – IV gimnazijos) klasių mokinių
matematikos olimpiadoje užėmė I vietą, taip pat I vietą pelnė J.
Janonio gimnazijoje organizuotoje Šiaulių krašto vaikinų
matematikos olimpiadoje.
 Ugnė Jurgelytė (4a) Šiaulių Didždvario gimnazijos
organizuotoje matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių
krašto merginoms užėmė II vietą. Ji laimėjo II vietą ir ŠU
organizuotame respublikiniame vertimo konkurse.
 Šarūnė Kurtkutė (4e) – Šiaulių miesto jaunųjų kūrėjų
konkurso „Rudens godos 2017" laureatė.
 Viktorija Vaičiulytė (4c) – Šiaulių miesto jaunųjų kūrėjų
konkurso „Rudens godos 2017" nominantė.
 Gintarė Meiženytė (4c) – Švedų ambasados Lietuvoje organizuoto rašinių konkurso „Tai yra laisvė" nominantė –
jos rašinys įdėtas į Ambasados išleistą specialų rinkinį-albumą.
 Airidas Labinas (4d), Milda Zurbaitė (4c) – jų novelės išspausdintos
LEU išleistame jaunųjų kūrėjų almanache.
 Ieva Vizgailaitė (4a) – ŠU organizuotame respublikiniame vertimo
konkurse užėmė I vietą.
 Mykolas Barakauskis (4e) – respublikinio kino festivalio „Įjunk

šviesą" laureatas, kino konkurse „Kino knyga"
pelnė I vietą. Be to, kartu su komanda laimėjo I
vietą sporto varžybose „Šiaulių sveikuolis".
 Paulius Urbonas (4d) – LR prezidento ,,Eurofit
" finaliniame konkurse laimėjo I vietą.
 Aleksandras
Fiodorovas (4b) – LR
prezidento ,,Eurofit "
finaliniame konkurse pelnė
III vietą.
 Akvilė Juzulėnaitė

(4c), Paulius Marcinkus (4a) – St. Šalkauskio
gimnazijos organizuotose miesto gimnazistų
„Humanitarų kovose“ kartu su „Romuvos“
komanda pelnė II vietą.

Už gerus darbus padėkota šiems
abiturientams:
 Neringai Pupininkaitei, 4a
 Kristijonui Žaliui, 4a
 Guodai Krasauskaitei, 4b
 Laurynui Sireikai, 4d
 Domantui Dunajevui, 4d
 Godai Simutytei, 4d
 Mantvydui Glazauskui, 4d
 Andrai Navickytei, 4e

Pagirti mažiausiai pamokų per pusmetį praleidę abiturientai:
 Diana Kairytė, 4d
 Valentinas Turčak, 4d



Į „Romuvą" rinkosi pirmakursiai
ir vyko alumni susitikimas

Sausio 26 dieną gimnazija sulaukė
gausaus būrio pirmakursių, kurie, 2016
metais baigę gimnaziją, sėkmingai įstojo į
aukštąsias mokyklas. Kaip jiems sekasi,
kuo ypatingas studento gyvenimas, kuo
maitinasi ir kaip linksminasi – apie visa tai

jie pasakojo aktų salėje susirinkusiems 3-4 klasių gimnazistams, mokytojams, mokyklos administracijai.
Direktorius Vytautas Giedraitis pasidžiaugė, kad būtent jų brandos egzaminų rezultatų dėka mūsų mokykla,
reitinguojant gimnazijas, tapo 15gimnazija respublikoje. Buvę abiturientai tuo labai džiaugėsi. Įvairia veikla
užsiima ir nestudijuojantys auštosiose mokyklose buvę XI laidos gimnazistai – vieni dirba Lietuvoje ar
užsienyje ( 4e buvęs abiturientas Laurynas Gudavičius gyvena ir dirba Jungtinėje kararakystėje, Londone ),
tarnauja Lietuvos
kariuomenėje ( 4d klasės
mokinys Marius Slovikas –
karys savanoris). Jie abu
buvusių abiturientų
susitikime dalyvavo
neakivaizdiniu ,,išmaniuoju“
būdu - atsiuntė filmuotus
sveikinimus ir palinkėjimus,

trumpai pasidalino įspūdžiais iš kasdienio
savo gyvenimo.

O sausio 27 dieną  vyko visų laidų buvusių
gimnazistų susitikimas. Renginys prasidėjo
gimnazijos mokinių choro ir šokių studijos
„Eureka“ pasirodymu. Buvusiems gimnazijos
mokiniams buvo smagu grįžti į „Romuvą“ ir
prisiminti tuos laikus, kai dar nenoriai sėdėjo

mokyklos suole, tačiau dabar daugelis tikriausiai mielai grįžtų čia...

Apklausus įvairių laidų mokinius, sužinojome , kad dauguma...

 Baigė  studijas arba vis dar studijuoja -Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.
 Labiausiai pasiilgo mokytojų ir renginių.
 Gana neblogai sutardavo su klasės draugais, tačiau būdavo visko.
 Vis dar palaiko ryšius su buvusiais bendraklasiais.
 Mėgo šiuos mokytojus: K. Gerčaitę, G. Samalionienę, kitas auklėtojas.
 Dalyvaudavo įvairiuose mokyklos renginiuose bei lankė, choro, šokių, tinklinio ir kitus būrelius.
 Nekrėsdavo jokių šunybių, bet retsykiais pabėgdavo iš pamokų.
 Nežinojo soc. pedagogės pravardės.
 Nesinaudodavo užkandžių automatu.

Su buvusiais abiturientais kalbėjosi jaunosios žurnalistės Augustė Mockutė ir Aliona Knyzeva

„Karjeros planavimo ir gyvenimo įgūdžių ugdymo“ užsiėmimai – pagalba antrų klasių gimnazistams
planuojant ateitį

Svarbus ir atsakingas momentas laukia II klasių gimnazistų, kai jie,  įgiję  pagrindinio ugdymo išsilavinimą, turės
pasirinkti tolimesnį mokymosi kelią. Vieni rinksis profesines studijas, o didžioji dalis sieks vidurinio ugdymo
išsilavinimo gimnazijoje. Pastarieji turės rimtai pagalvoti, apsispręsti ir atsakingai susidaryti individualų ugdymosi planą.
Siekdami palengvinti II klasių mokinių apsisprendimą nuo II pusmečio antrokams organizuosime „Karjeros planavimo ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo“ užsiėmimus, kurie suteiks jiems daugiau informacijos apie Lietuvos ir užsienio profesines ir
aukštojo mokslo įstaigas, darbo rinkos naujoves. Užsiėmimams vadovaus gimnazijos karjeros koordinatorė Ingrida
Saunorienė. Jų metu mokiniai labiau pažins save, savo gebėjimus, gilinsis į savo asmenines savybes, susipažins su darbo
rinkos naujovėmis  ir perspektyvomis, tolimesnio sėkmingo  mokymosi ir individualaus ugdymosi plano sudarymo
subtilybėmis. Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė



NAUJI VEIDAI
Nuo 2016 metų rugsėjo 1dienos mūsų gimnazijos mokytojų

kolektyvas pasipildė nauju nariu –gimnazijoje  pradėjo dirbti
informatikos mokytoja Lina Tankelevičienė. Naujas žmogus kolektyve
visada sukelia smalsumą ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Tad
smalsios ir viską norinčios sužinoti ir papasakoti kitiems jaunosios
žurnalistės pirmokės Agnė Karkalaitė ir Augustė Mockutė pakalbino
mokytoją Liną.

Interviu su IT mokytoja Lina Tankelevičiene
-Koks jūsų gimtasis miestas?
-Jonava
-Tuomet kas jus atvedė į Šiaulius?
-Iš Jonavos krausčiausi į Mažeikius ir juose užaugau. Į Šiaulius
atvykau mokytis Šiaulių pedagoginiame institute.
-Kokius būrelius lankėte vaikystėje ir ar nuo mažens domitės IT?
Kodėl pasirinkote būtent šią specialybę?
-Vaikystėje lankiau įvairius būrelius. Tada nesidomėdavau IT, nes
tokio dalyko net nebuvo. Pirmą kartą su IT susidūriau tik dešimtoje

klasėje, atsirado naujas dalykas, kuriuo labai susidomėjau.
- Kas lėmė jūsų atėjimą į būtent šią gimnaziją?
- Gimnazija yra arti namų, tai aukšto lygio mokykla, geri atsiliepimai apie šią gimnaziją, čia mokosi ir mano

dukra.
- Ar greitai apsipratote šioje gimnazijoje ir ar džiaugiatės dirbdama čia?
- Apsipratau tikrai greitai ir esu patenkinta.
- Ar sunku būti mokytoju?
- Man nesunku, aš dėstau tai, ką noriu, ką moku ir kas man patinka, todėl yra lengva.
- Kas labiausiai patinka būnant būtent IT mokytoja?
- Pagal  tematiką labiausiai patinka programavimas, šį pusmetį kaip tik dėstau programavimą ir tai yra

įdomioji dalis, galbūt kitą pusmetį nebus taip įdomu, nes dėstysiu apie programas „Word“ „PowerPoint“,
„Excel“, tačiau šios programos taip pat yra labai reikalingos moksleiviams.

- Nepaisant IT pamokų, ar daug laiko praleidžiate prie kompiuterio?
- Daug. Tiek darbe, tiek namie.
- Kokie jūsų hobiai?
- Laiko hobiams beveik neturiu, bet labai patinka kelionės. Esu aplankiusi labai daug šalių.
- Kokias šalis esate aplankiusi?
- Lenkiją, Vokietiją, Slovakiją, Italiją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją,

Estiją, Latviją, Suomiją... Na, tikrai nemažai.
- Kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Ir su kuo ji jums asocijuojasi?
- Tamsiai raudona ir kitos šiltos spalvos. Jos man asocijuojasi su

geresne nuotaika, santūrumu, ramumu.
- Kokia jūsų mėgstamiausia šventė?
- Nelabai mėgstu šventes, šventė yra tada, kai pats ją sau pasidarai, o ne

tada, kai turi laukti, vykdyti pareigas...
- Ar laukiate Kalėdų? Ar jau puošiate namus šventinėmis

dekoracijomis?
- Šiek tiek laukiu. Dažniausiai  puošiu namus šakomis, žaisliukais,

girliandomis, vakarais įsijungiu lemputes, kad būtų smagiau.
- Kokia jums būtų idealiausia Kalėdinė dovana?
- Kelionė.
- Į kokią būtent šalį?
- Nėra didelio skirtumo.
- Ką norėtumėte palinkėti laikraščio skaitytojams?
- Laimės, nepavargti mokykloje, kaip kai kurie pavargsta jau dabar,

labiau pamilti tai, ką daro, ko mokosi. Tam, kas yra ne taip svarbu – skirti mažiau laiko, tačiau ne per mažai,
kadangi čia yra gimnazija. Rinktis ir pasirinkti savo kryptį, kuria domėsis ir toliau eis ta kryptimi. Skirti tam
daugiausia laiko, nes norint kažko pasiekti – tam reikia skirti labai daug laiko.



Gytarių progimnazijos aštuntokų viešnagė –
Karjeros diena „Mano sėkmės mokykla“

Visada malonu namuose priimti svečius, o ypač tuos, kurie
galbūt kitų mokslo metų Rugsėjo 1-ąją peržengs mūsų
gimnazijos slenkstį ir taps jaunaisiais gimnazistais. Taigi
svečiuotis pas mus – tai susipažinti su gimnazija. Sausio 24
dieną gimnazijoje gausus tokių svečių būrys apsilankė iš
Gytarių progimnazijos. Mokinių savivaldos atstovai 8 klasių
mokiniams pristatė gimnazijos mokymosi bei laisvalaikio
erdves, papasakojo apie mokymosi galimybes, užklasinę

veiklą, tradicijas. Aktų salėje svečiams
dalykų mokytojai drauge su savo
ugdytiniais vedė netradicines pamokas –
lietuvių, matematikos, anglų kalbos,
istorijos. Pavyzdžiui, per lietuvių kalbos
pamoką 3a klasės gimnazistės svečiams
minė mįsles, o gauti atsakymai padėjo
atskleisti „Romuvos“ gimnazijos kaip

,,Mano sėkmės mokyklos“ formulę. Po netradicinių
pamokų svečius sveikino gimnazijos direktorius
Vytautas Giedraitis. Na, o Mokinių seimas
supažindino svečius su gimnazijos tradicijomis. Tai
puikus kvietimas mokytis čia ir tęsti šias tradicijas.
Karjeros diena baigėsi nuoširdžiu bendravimu prie
vaišių stalo.

Lietuvių kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė

O ką apie gimnaziją mano tie, kurie 2016 metų
Rugsėjo1-ąją peržengė mūsų gimnazijos slenkstį

ir tapo pirmokais...

Pirmokų mintys apie gimnaziją
„Progimnazijos aštuntokui  labai svarbu pasirinkti tokią gimnaziją, kurioje būtum suprastas, išklausytas ir

galėtum laisvai reikšti savo nuomonę. „Romuvos“ gimnazija yra būtent tokia. Mokytojai draugiški, o
svarbiausia – jie tampa mūsų gerais draugais, kurie padeda siekti aukštų rezultatų, išmokti visa tai, kas nauja,
padeda gerai jaustis mokykloje.“ ( 1a)
„Čia kiekvieno balsas svarbus, nuomonė vertinama.“ ( 1a)
„Mokytojai su mokiniais elgiasi kaip su suaugusiais žmonėmis, pilnaverčiais piliečiais.“ (1a )„ Gimnazijoje
gera atmosfera, jauku, ramu. Yra visos sąlygos susikaupti ir mokytis.“ (1a )
„Direktorius labai dėmesingas, stengiasi, kad kiekvienas čia esantis mokinys jaustųsi saugiai lyg namuose. Jis
visada atkreipia dėmesį į mokinių pageidavimus. Labai rūpinasi mokyklos tvarka.“ ( Augustė, Kornelija (1d))
„Galime bet kada konsultuotis su mokytojais.“ ( Gabija, 1d)
„Mokytojai profesionalūs, nuoširdūs, supratingi.“ ( Gabija ir Ieva, 1a)
„Yra įdomių užsiėmimų per pertraukas – stalo tenisas, stalo futbolas, polas.“ (Inesa, Irmantas ( 1d ))
„Visi kabinetai moderniškai įrengti, yra laboratorijų.“ (1d)
„Maloni ir šilta bendruomenė.“ Alena Knyazena (1d)
„Yra daug būrelių, kiekvienas ras pagal pomėgį.“ (Jossef, 1d)
„Labai puikus ir draugiškas mokytojų kolektyvas, administracija. Yra daug erdvių gimnazijoje, kur galima gerai
praleisti laiką.“ Grantas Žardeckis (1d)
„Labai fainas direktorius.“ ( kalba netaisyta).... Nerilė (1d)



Ir tai dar ne viskas...

Kas kartą išbandant ką nors naujo jaudinamės dėl tam tikrų
dalykų. Tad ir pirmokai šiais metai ateidami į gimnaziją bijojo
didelių ir mažų dalykų. Norint sužinoti, dėl ko jie labiausiai
jaudinosi, buvo surengta apklausta, kurios metu buvo pateikiami
štai tokie klausimai:
Apie ką galvojote Rugsėjo 1–ąją pirmą kartą ateidami į
gimnaziją? Ko bijojote? Ar pasitvirtino jūsų nuogąstavimai? O
gal visos baimės išsisklaidė? Kas jus gimnazijoje nudžiugino,
nustebino? Ir ko palinkėtumėt sau...

Taigi reziumuojame pirmokų atsakymus...
Visus labai domino, kokie bus nauji klasės draugai, mokytojai ir
kokia aplinka. Vienišoms panelėms iškilo klausimas -,,Ar bus
gražių berniukų?“ .

Taip pat atsirado ir tokių, kurie galvojo, ką reikės veikti po
pamokų ir ar ištvers 9 mėnesius kančios.
Ko bijojote?
Didžioji dalis į šį klausimą atsakė labai panašiai. Bijojo nepritapti
prie klasės, bijojo piktų mokytojų ir nedraugiškos aplinkos,
nerasti tinkamo kabineto, blogų pažymių, vyresnių mokinių.
Ar pasitvirtino nuogąstavimai? O gal visos baimės
išsisklaidė?
Labai džiugu, kad pirmokų nuogąstavimai nepasitvirtino, o visos
baimės išsisklaidė ir jie jaučiasi puikiai!
Kas jus gimnazijoje nudžiugino, nustebino?
Pirmokus labai nustebino nuotaikingas skambutis, mokyklos
tvarka ir mandagūs gimnazistai. Taip pat labai draugiški,
besistengiantys, kad mokiniai suprastų pamokų esmę, mokytojai
ir maloni administracija.
Ko palinkėtumėte sau?
Gerų mokslo metų, naujų draugų, nepasiduoti baimėms, įdomių
ekskursijų, turėti daug kantrybės mokslams.



NAUJUOSIUS 2017 METUS PRADĖJOME REIKŠMINGOMIS PERGALĖMIS

SVEIKINAME
DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJĄ

UGDYMUI

VANDĄ
MARTINĄ

SITNIKIENĘ
SU GRAŽIU, BRANDŽIU,
TURTINGU, LAIMINGU

JUBILIEJUMI....

Gimnazistai demonstravo puikias anglų kalbos žinias

„Romuvos” gimnazijos moksleiviai gausiai ir sėkmingai dalyvavo tarptautiniame anglų kalbos konkurse
„Best in English”. Konkursas vyko on-line kompiuterinėje erdvėje, jį organizavo Čekija. Dėkojame visiems
57 mokiniams, dalyvavusiems tarptautiniame anglų kalbos „Best in English” konkurse . Bendras konkurso
dalyvių skaičius iš 683 mokyklų - 15107 mokiniai iš 28 skirtingų šalių.
Mūsų mokyklos geriausi rezultatai padėjo laimėti garbingą 21 vietą (bendra suma - 1138 taškai).
1. Jokūbas Pelanskis (4a) - 117 (mok. D.Nemeikienė)
2. Kristijonas Žalys (4a) - 116 (mok. D.Nemeikienė)
3. Kasparas Kovaliovas (2a) - 114 (mok. J.Alasauskienė)
4. Eimantas Pečauskis (3a) - 114 (mok. E.Kazlauskienė)
5. Karolina Pieškutė( 3e) - 113.5 (mok. E.Kazlauskienė)
6. Janulytė Paulina (4d) - 113 (mok. I.Adomavičienė)
7. Šarūnė Kurtkutė (4e) - 113 (mok. J.Alasauskienė)
8. Matas Norvilis (4a) -112.5 (mok. D.Nemeikienė)
9. Paulius Tarasauskas (4d) - 112.5 (mok. R.Švedienė)
10. Žilvinas Mačiuskis (4c) - 112 (mok. V.Balandienė)



Ignės Laurynaitės rašinys išspausdintas žurnale „Ateitis“

Jau ne vienerius metus ateitininkų veikloje aktyviai dalyvaujančios romuvietės Ignės Laurynaitės (2a)
rašinys išspausdintas žurnale „Ateitis“. Skaitant rašinį, žavi Ignės požiūris į tikrąsias vertybes, raiškus,
vaizdus žodis, filosofiniai pasvarstymai apie tai, kas kiekvienam iš tiesų yra labai svarbu.

Ignės auklėtoja  G. Samalionienė

Sveikiname Jaunųjų filologų konkurso miesto etapo laimėtojas Karoliną Ignotaitę ir Mildą Zurbaitę.
Mildos darbas pripažintas geriausiu prozos sekcijoje (mokytoja Vida Norvaišienė), o Karolinos – vertimų
sekcijoje (mokytojos Natalija Jackus ir Dalia Četvergienė). Linkime sėkmės konkurso šalies etape.

Šiaulių miesto biologijos olimpiados nugalėtojai

Sausio 13 dieną vyko 45-oji II turo olimpiada Šiaulių mieste.
Nugalėtojais tapo ir „Romuvos“ gimnazijos šie mokiniai:
1. Benas Česnauskas,1a kl., III vieta
2. Arnas Šmita, 1a kl., III vieta
3. Rūta Švambarytė, 2a kl., III vieta
4. Greta Petrauskaitė, 2a kl., III vieta
5. Kristijonas Žalys, 4a kl., III vieta

Mokinius ruošė Lina Kneižienė. Nugalėtojams linkime sėkmės ieškojimuose ir
atradimuose, tyrinėjant gyvosios gamtos stebuklus.

Dailės kūrybinių
darbų paroda

„Žiemos fantazija“

Gimnazijos II aukšto foje
atidaryta mokinių dailės
kūrybinių darbų paroda

„Žiemos fantazija“.
Parodoje eksponuojami

dailės studijos gimnazistų
tapybos ir Gustės

Ruplytės
kompiuterinės grafikos

darbai, kuriuose matyti
autorių įžvalgos apie
žiemos išdaigas, jos

grožį. Autoriai
realistiškai bei

abstrakčiai vaizduoja
įvairias gamtos būsenas

ir nuotaikas.

55-iosios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto turas

Sausio 20 d. Simono Daukanto gimnazijoje vyko 55-iosios Lietuvos mokinių
chemijos olimpiados miesto turas. Džiaugiamės mūsų gimnazistų laimėjimais.
Mūsų gimnazijos 4a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis užėmė I vietą tarp miesto
dvyliktokų (mokytoja Teresė Šėporaitienė). Ričardas Navickas (2a kl.) (mokytoja
Genovaitė Stankevičienė) - I vietą tarp miesto dešimtokų. Benas Česnauskas (1a
kl.)(mokytoja Teresė Šėporaitienė) - III vietą tarp miesto devintokų. Sveikiname
visus tris prizininkus ir linkime sėkmės kituose konkursuose. Ypač džiaugiamės
Jokūbu ir Ričardu, kurie pakviesti į respublikinį turą. 55-osios Lietuvos mokinių
chemijos olimpiados respublikinis turas vyks 2017 m. kovo 23-25 dienomis
Vilniuje, Vilniaus Liepkalnio pagrindinėje mokykloje.

Chemijos mokytoja Teresė Šėporaitienė



Gimnazijoje paminėta
Laisvės gynėjų diena

Gimnazijoje buvo minima
Laisvės gynėjų diena. Skaitykloje veikė 1991 m. laikraščių
paroda, istorijos mokytojos K. Karošaitė ir N.Vaigauskienė vedė forumą - diskusiją „Laisvės interpretacijos
istorijos kontekste“. Diskusijoje dalyvavo ne tik 1 - 4 klasių mokiniai, bet ir atstovai iš S. Daukanto bei
Didždvario gimnazijų. Sausio 13-osios rytą 1c klasės mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvė“, kurios metu
kartu su kitų mokyklų mokiniais uždegė žvakutes Prisikėlimo aikštėje. Gimnazijos bendruomenė, kaip ir kasmet,
dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija...“, kurios metu per pirmą pamoką ant palangių buvo
uždegtos žvakutės. Tą dieną mokiniai ir mokytojai segėjo
„Neužmirštuoles“, kurias dalino 2c klasės mokiniai. Šios

popierinės gėlytės - tai atminties
ir pagarbos ženklas kovojusiems
už Lietuvos laisvę. Istorijos
mokytoja Kristina Karošaitė

Išvyka į Šiaulių miesto kūdikių namus

Sausio pradžioje  2e mokinės Ugnė Gudauskytė, Ieva Ivanauskaitė, Gerda Kriovaitė, Egvilė Ulčinaitė su
socialine pedagoge Raimonda Samuiloviene lankėsi Šiaulių miesto kūdikių namuose. Gimnazijos atstovės
mažyliams įteikė dovanas (sauskelnes, drabužėlius, higienos prekes), kurias gimnazistai rinko Kalėdinės
labdaros akcijos „Pabūk su manimi“ metu. Kūdikių namų auklėtiniai ir darbuotojai dėkoja už padovanotas
džiaugsmo akimirkas ir gerumą. Socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė

Kraujo donorystės akcija
„Padovanok kraujo“

Sausio 13 dieną mokykloje vyko
kraujo donorystės akcija
„Padovanok kraujo“. Prasmingas
atsitiktinumas, kad donorystės
akcija sutapo su visai tautai svarbia
data – Laisvės gynėjų diena.
Donorystės akcijoje dalyvavo visi
galintys ir norintys duoti kraujo
pilnamečiai asmenys. Smagu, kad
šiais metais mokiniai aktyviai
registravosi. Džiaugiamės ir
didžiuojamės mokyklos mokiniais
ir mokytojais, kurie pasiryžo tapti
neatlygintinais kraujo donorais.
Aktyviausi akcijos dalyviai – 4c ir
4d klasės mokiniai. Gera daryti
gera!
Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė Dovilė Lapinskienė



AKTUALU SVARBU REIKALINGA

ABITURIENTE, PASKAITYK....
Brandos egzaminai: ką svarbu žinoti ?

Norintys gauti brandos atestatą asmenys turi išlaikyti du  brandos egzaminus, vienas jų
– lietuvių kalbos ir literatūros – yra privalomas. Šio egzamino tipą – valstybinį ar
mokyklinį – renkasi pats abiturientas arba buvęs mokinys, jei egzaminas laikomas
mokyklą baigus anksčiau. Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą
leidžiama laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir mokinys išlaikė
lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą. Be privalomojo egzamino, abiturientai gali rinktis ir
laikyti dar 6-ių dalykų brandos egzaminus.

Kitąmet vykstančius menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus esami ir
buvę mokyklų mokiniai gali pasirinkti iki sausio 16 dienos, kitus brandos egzaminus –
iki vasario 24 dienos. Apie savo pasirinkimus laikyti egzaminus jie turi pranešti savo
mokyklų, o eksternai - bazinių mokyklų vadovams.

Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino
pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą. Su egzaminų rezultatais nesutinkantys
asmenys per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą
darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti. Tokiais atvejais brandos atestatas bus išduotas tik gavus apeliacijos
rezultatus.

Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu iki kovo 1
dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu,
kuri yra ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8
d. įsakymu Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo
patvirtinimo“, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“, arba nurodytas atleidimo
terminas.

Mokinys ir buvęs mokinys nuo užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino atleidžiamas mokyklos vadovo
įsakymu, jeigu iki vasario 24 dienos yra pasirinkęs laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ir iki
pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų
tvarkaraščiuose, mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti
nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento

kopija.
Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo

artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą
darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui
pateiktą prašymą ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų
konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos
antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų, galinčių būti
pagrindu, mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų
brandos egzaminų atleidžiami arba jie atidedami pakartotinei sesijai.

Aktualu III klasių mokiniams : 2018 m. naujovė – brandos darbas

Nuo kitų mokslo metų abiturientai galės rinktis brandos darbą – mokslinio, meninio ar inžinerinio pobūdžio
projektą, kurio rezultatai bus įskaitomi į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas. Panaši praktika yra
taikoma Estijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nusprendę rengti tokį darbą abiturientai turės galimybę
laisvai pasirinkti jo temą iš bet kurio vidurinio ugdymo programos dalyko.
„Brandos darbas leis visapusiškai įvertinti mokinio gebėjimus – jo bendrąsias ir dalykines kompetencijas,

kūrybiškumą, atsakingumą, originalumą, skatins analitinį mąstymą. Todėl už jį gautas pažymys turėtų įgyti
vertę stojant į aukštąsias mokyklas“, - sako T.Blaževičienė.

Numatoma, kad brandos darbą abiturientai galėtų ruošti spalio-kovo mėnesiais. Jam parengti mokinio
individualiame ugdymo plane šiuo laikotarpiu bus skirta 1 savaitinė valanda. Kiekvienas moksleivis turės darbo
rengimo vadovą – mokytoją, kuris konsultuos ir padės parengti projektą. Pažymiui įtakos turės ne tik paties
darbo rezultatas, bet ir jo rengimo procesas. Apsispręsti, ar renkasi brandos darbą, būsimieji abiturientai turės
iki kitų mokslo metų rugsėjo 18 dienos. Kristina Gerčaitė



Skaitykloje - nauji
stalo žaidimai

LITERATŪRINIS
VIENO ŽANRO KONKURSAS

Naujos knygos ir spaudiniai bibliotekoje

Lapkričio mėnesį pirmų klasių mokiniams nupirkti nauji lietuvių
kalbos ir literatūros vadovėliai, o būsimiems trečiokams – nauji anglų
kalbos vadovėliai. Visi vadovėliai yra aplenkti gimnazijos lėšomis.
Gruodžio mėnesį gimnazijos bibliotekos fondą papildė naujos grožinės,
programinės, visuomeninės-mokslinės literatūros knygos, užsakyti
spaudiniai 2017 metams: „Iliustruotoji istorija“, „Iliustruotasis mokslas“,
„Psichologija Tau“, „Ar žinai, kad?“, „Auto Bild“, „Laima“, „Šiaulių
naujienos“ (e- versija). Elektroninės dienraščio „Šiaulių naujienos“
versijos prisijungimo kodus rasite skaitykloje arba pas bibliotekos vedėją.
Knygų sąrašą rasite gimnazijos internetiniame puslapyje.

Baigėsi akcija „Knygų Kalėdos“

Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė aktyviai prisijungia prie
šalies prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamos akcijos „Knygų
Kalėdos“. Gimnazistai šiemet bibliotekai padovanojo net 36 naujas
knygas. Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė dėkoja visoms klasėms, jų
auklėtojoms, mokytojoms E. Kazlauskienei, A. Būdvytytei,
R.Malinauskienei, T. Tekorienei, buvusiai mokinei E. Bagdonaitei.
Gražios iniciatyvos rezultatas - papildytas bibliotekos fondas. Dovanotų
knygų sąrašą rasite gimnazijos internetiniame puslapyje

Smagių skaitymų, gerų įspūdžių, malonaus bendravimo su knyga.
Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė

Ypatinga padėka
vokiečių kalbos

mokytojai Ainai
Būdvytytei, kuri

bibliotekai
padovanojo net 20
Šiaulių universiteto

dėstytojų parašytų ir
išleistų knygų !!!!

Stalo žaidimai turi ypatingą savybę: žaidžiantis
žmogus negali būti blogas ar piktas, žaidimas
priverčia pamiršti amžių, sukelia teigiamų
emocijų. Reikia nepamiršti, kad stalo žaidimai
puikiai atlieka ir edukacinę funkciją – skatina
savarankiškumą, strateginį mąstymą, derybų ir
bendravimo įgūdžius. Skaitykloje nupirkti trys
nauji stalo žaidimai. Žaidimus galite pasiimti iš
bibliotekos vedėjos.       Galvok, žaisk, bendrauk...

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė

SKAITYK –
ŽAISK-MĄSTYK

Artėja konkursas!
Koks?

Nežinai?
LINKSMAS... Kiekvienais metais, tęsdama gražų Naisiuose gyvenusio ir kūrusio

jauno poeto Z.Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinį projektą, gimnazija
organizuoja literatūrinį vieno žanro konkursą. Pernai šį konkursą
kuruojančios lietuvių kalbos mokytojos Dona Jaugienė ir Vida
Norvaišienė paskelbė, kad šių metų konkurso žanras –
HUMORESKA. Taigi nepamirškite ir kurkite istorijas, kurios
pralinksmins kiekvieną, kuris jas išgirs. O jums gal tai atneš garbę ir
šlovę... Humoreskos – sunkus žanras. Juk pravirkdyti žmogų lengviau
nei jį pralinksminti. Laiko kūrybai turite daug – konkursas vyks kovo
mėnesį. Tad sėkmės visiems jauniesiems rašytojams.



Interviu su pirmąja laikraščio leidėja lietuvių kalbos
mokytoja Vida Norvaišiene

-Kaip sugalvojote leisti laikraštį ir kodėl būtent jūs? Papasakokite
apie jo leidimą.
-Tiesą pasakius, tai ne aš sugalvojau. Laikraštį leisti sugalvojo mano
mokiniai, tada mes dar mokėmės „Romuvos“ vidurinėje mokykloje,
buvo labai įdomių, smalsių ir labai norinčių ką nors veikti mokinių.
Dvi mergaitės atėjusios pas mane pasakė, kad norėtų leisti laikraštį ir
galiausiai, žinoma, mes jį išleidome. Iš pradžių laikraštis neturėjo
pavadinimo, vėliau sugalvojo pavadinti „Klaustuku“, nes jos labai
norėjo visų klausinėti, imti interviu. Kiek vėliau prie jų prisijungė labai
daug vaikų, nes, kaip suprantate, tai vyko prieš daugiau nei dešimt
metų ir tuo metu spauda dar buvo gana retas dalykas. Leisti laikraštį
nebuvo labai sunku, nes žurnalistų komandą tada sudarė daugiau nei
dvidešimt mokinių. Dažniausiai dirbo vienuoliktokai, buvo nemažai

berniukų. Svarbiausia yra tai, kad jie viską norėjo daryti nuo pradžios iki galo ir patys – maketuoti išmoko net ne
su viena programa, buvo vis nepatenkinti, ieškojo kažko kito, nes maketuoti su viena programa jiems atrodė per
paprasta. Dar reikėtų akcentuoti tai, kad nuo pat pradžių jie buvo įsipareigoję laikraštį iliustruoti ranka, tai yra jį
sumaketuoti kompiuteriu, o po to piešti. Čia yra ir kai kurių dabar jau garsių žmonių piešinių, pavyzdžiui
muzikanto Vytauto Švažo, jo piešiniai buvo patys įspūdingiausi. Taip pat labai gražiai piešė Dovilė Gedminaitė.
Tai laikraštį darė labai gyvą ir šiltą, dabar man labai gaila, kad šitokio dalyko nebeliko – ranka piešto numerio...
Dar vienas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti  yra, kad tuo metu, kai laikraštis ir žurnalistų komanda gyveno savo
pirmuosius metus, mokykla negalėjo dauginti laikraščio iš mokykloje esančių lėšų, vaikai turėjo patys užsidirbti,
pardavinėti laikraštį, paskui gautus pinigėlius mokėdavo už laikraščio dauginimą, bet tai nesitęsė ilgai,
direktorius labai greitai nusprendė padėti jiems, tačiau vaikams buvo apskritai įdomu mokytis ieškoti tų, kurie
juos, kaip laikraščio leidėjus, paremtų finansiškai. Praėjo keletas metų, kol jie perėjo visus knygynus ir rado
vieną knygyną, kuris parėmė. Berniukas, kuris surado rėmėjus, dabar yra žurnalistas ir dirba „Delfi“ redakcijoje,
televizijoje. Rėmėjai buvo iš knygyno, kuris dabar jau nebeegzistuoja, bet tuo metu jis rėmė mus knygomis, o
mes knygyną reklamavome savo laikraštyje. Dėl viso to vaikai jautėsi, kad tikrai daro viską nuo pradžios iki galo
patys. Komandos buvo stiprios, vis ieškojo naujų rubrikų, naujų pavadinimų, atsirado „Žinutės pabirutės“- tai
trumpos žinios apie viską, kad viską aprėptų, o laikraštyje, kituose puslapiuose buvo svarstoma. Vaikai labai
norėjo rašyti diskusinius straipsnius apie tai, kas jiems rūpi mokykloje, pavyzdžiui - draugų abejingumas,
patyčios. Visa tai jiems buvo labai svarbu. Vaikai analizuodami savo skaitytojus suprato, kad labai įdomu
pristatinėti asmenybes. Iš pradžių pristatinėdavo naujuosius mokytojus. Vėliau rinkdavo „deimančiukus“, tai
žmonės gimnazijoje, kurie vaikams būdavo įdomūs, žinoma, ir olimpiadininkus, gabiuosius stengdavosi
paklausinėti, užduoti keistus klausimus, domėtis jų hobiu, tačiau dar svarbiau buvo pamatyti tuos, kurie atrodo
mokykloje lyg pilkos pelytės, bet už mokyklos ribų jie - labai ryškios asmenybės. Ilgainiui tapo aktualu
prisiminti buvusius abiturientus. Žurnalistai jiems parašydavo į „Facebook“ ar į elektroninį paštą ir paklausdavo,
kaip jiems sekasi studijuoti, ką jie geriausiai prisimena iš mokyklos, kas išliko kaip svarbiausias dalykas. Manau,
kad svarbiausia visa tai ne patiems skaitytojams, o žurnalistams. Man visąlaik taip atrodė, nes jų susirinkimai
būdavo labai įdomūs, kartais jie diskutuodavo net iki penktos valandos. Bet paskutiniuosius metus, kai man teko
dirbti su laikraščio komanda, viskas buvo nurimę. Matyt, tapo aktualesnė ne popierinė spauda, o elektroninė.
Beje, keletą metų laikraštis buvo du kartus maketuojamas – vieną kartą, kad jį būtų galima padauginti kaip
popierinį variantą, o kitą kartą, kad jį būtų galima įkelti į mokyklos tinklalapį. Na, bet vėliau vis tik išliko
popierinis variantas. Beje, labai įdomus dalykas yra tai, kad  keletą metų laikraštyje gyvavo pieštas komiksas,
kurio autorius tikrai labai talentingas berniukas - Liudas Daužvardis, technologijų mokytojo R. Daužvardžio
sūnus. Liudas labai aistringai mėgo piešti komiksus. Komikso personažo vardas Romkė buvo kilęs iš „Romuvos“
mokyklos pavadinimo. Romkė buvo gana naivokas, keistokas, kaip ir daugelio komiksų personažų. Vienu metu
vaikai net sakė, kad labiausiai laikraščio laukia dėl komikso. Nors jis ir atrodo trumputis bei paprastutis, tačiau
vis tiek linksma į jį žiūrėti. Ne siužetas, o piešinių įspūdingumas lėmė komikso kokybę ir skaitytojų norą jį
skaityti. Be abejo, stengtasi, kad laikraštis turėtų redaktorių. Aš nebuvau laikraščio redaktorė, aš visada jiems tik
talkinau. Dažnai redaktoriai keisdavosi – grupė susirinkdavo ir išrinkdavo redaktorių, kuris tai darytų savo noru.
Po kelių mėnesių kitas mokinys sakydavo, kad taip pat norėtų tapti redaktoriumi, bet būdavo ir tokių, kurie

Šiandien jūs vartėte ir skaitėte 100-ąjį gimnazijos laikraščio „
ROMUVA“ numerį !!!!!!

NR. 100 NR. 100

NR. 100 NR. 100



išdirbdavo po porą metų. Taip pat jaunieji žurnalistai stengdavosi įtraukti ir savo draugus, jei patys nepajėgdavo
užpildyti straipsnio – samdydavosi savo draugus. Kai kurių šventinių

laikraščių išspausdindavo net po šimtą numerių, o mergaitės susėdusios nuspalvindavo, nes tuo metu spausdinti
spalvotai mes net neturėjome galimybės.
- Kiek laiko leidote laikraštį?
- Laikraštis pradėtas leisti dar  „Romuvos“ vidurinėje mokykloje 2003 metais.
- Gal galite pasidalinti informaciją, kuri buvo pirmajame laikraščio numeryje?
- Pirmame numeryje žurnalistai pirmiausia norėjo pristatyti save, dar ėjo kalbinti direktorių, nuo tada beveik
kiekviename pirmųjų metų numeryje buvo interviu su direktoriumi. Paskui visi kalbėjo apie savo klases, bandė
apibūdinti. Iš karto išsirinko populiariausius mokinius ir jau pirmame numeryje piešė jų šaržus. Dar
vienuoliktokai pristatinėjo naujus veidus, naujus mokytojus. Jau buvo sporto skyrelis, taip pat buvo pasidomėta,
kaip jaučiasi tie mokiniai, kurie ruošiasi kokiai nors patikrai ar egzaminams. Pirmame numeryje jau ir buvo
užrašyta laikraščio kaina – 0,1Lt.
- Ar buvo smagu dirbti su žurnalistų komanda? Kokį su jais susijusį įvykį labiausiai įsiminėte?
- Dirbti su jais buvo tikrai labai smagu, o labiausiai įsimintina būdavo, kai jie išplatindavo laikraštį ir sakydavo,
kad nebeturi nė vieno, o reikia dar, bet laikraščių – nebėra. Dar vienas įsimintinas įvykis buvo, kai mes labai ilgai
laukėme V. Jokubausko grįžtančio iš miesto, o jis pranešė žinute, kad sudarė sutartį su knygynu, kuris mus rems.
Kaip ir sakiau, knygynas mus remdavo knygomis, kuriomis mes apdovanodavome įvairių konkursų dalyvius.
Smagu būdavo ir kai jie dėl kažko susipykdavo, pavyzdžiui, dėl straipsnio pavadinimo, nes galvodavo, kad tikri
žurnalistai turi sudominti pavadinimu.
- Ar kada nors svajojote tapti tikra žurnaliste ar net leisti savo laikraštį?
- Kai dirbau su vaikais, pamaniau, kad galėčiau dirbti žurnalistikos srityje, bet kada nors anksčiau nesvajojau.
Man tiesiog patiko tai, ką aš studijavau, man patinka ir tai, ką aš dabar dirbu. Žurnalistika tai yra ir toks darbas,
kuris skatina būti žmogų šiek tiek paviršutinišku.
- Kokių patarimų galėtumėte duoti mums, jauniesiems žurnalistams?
- Pirmiausia, jūs turite išsiaiškinti, ar jūsų laikraštį skaito, ko skaitytojai nori, kiek jūs turite skaitytojų ir net jei jų
yra šeši, tai jiems verta leisti laikraštį, nes apskritai skaito tikrai nedidelis procentas žmonių, bet jie yra patys
gražiausi, įdomiausi. Dabar turiu abiturientus, kurie skaito jūsų išleistą laikraštį.
- O jūs pati ar vis dar skaitote mūsų laikraštį?
- Taip, turiu pluoštą laikraščių, reklamuoju juos savo mokiniams. Tiesą pasakius, kai kurie mokiniai skaito net
senus numerius.

Gyvenimo upė nenumaldomai bėga į priekį – „Romuvos“ vidurinė mokykla kaip prinokęs obuolys
suskilo į dvi dalis – į „Romuvos“ gimnaziją ir „Romuvos“ progimnaziją. Tai dvi mokyklos, bet lyg ir
viena, nes jas sieja graži draugystė, bendradarbiavimas. Ir vienoje, ir kitoje mokykloje tebedirbančius
mokytojus kartais į praeitį nukelia gražūs prisiminimai, pamąstymai apie tai, kaip viskas pasikeitė –
žmonės, požiūriai, technologijos, bendravimas. Bet tai natūralu, viskas kinta... Vakarykštė diena tuo ir
graži, kad ji nepakartojama. Keičiasi ir šiuolaikinė spauda. Dabar „Romuvos“ gimnazijos laikraštį skaito
ne tik mokiniai, bet ir artimiausios progimnazijos, socialiniai partneriai. Jis pateikia ne tik mokinių
gyvenimo kasdienybę, atspindi ne tik gimnazijos vidinio gyvenimo aktualijas, bet ir svarbius oficialius
įvykius. O ir komiksų mokiniai beveik nebepiešia... Priežastis paprasta – jie tiesiog nebeturi tam laiko. Jei
kas vis tik rastų tam laiko – mielai kviečiame bendradarbiauti gimnazijos laikraštyje.

Praeitį prisiminus...

Šiaulių 20-oji vidurinė mokykla. Vėliau –
„Romuvos“ vidurinė mokykla.

Nuotraukoje viduryje stovi – mokyklos
direktorius Vytautas Giedraitis.

Tiksli fotografavimo data nežinoma...

Neužmirštuolė



APIE VĖLAVIMĄ...

Artėja šv. Valentino diena...
Kaip švęsi?

Renginiai Šiauliuose
Vasario 16-osios – minėjimas Chaimo

Frenkelio viloje.15 val. Chaimo Frenkelio
viloje vyks Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios – minėjimas ir

tarptautinės parodos „Nepriklausomų
valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai
Mintaujos gimnazijoje“, skirtos Lietuvos

ir Latvijos Nepriklausomybių 100-
mečiams, atidarymas.

„Nepriklausomybės maršrutas –
99. Šiauliai“

2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį)
„Laiptų galerija“ kviečia švęsti Lietuvos

Valstybės atkūrimo dieną.
11-13 val. bus vykdoma poetinė-pilietinė

akcija miesto maršrutiniuose
autobusuose.

14 val. „Laiptų galerijos“ salėje
(Žemaitės g. 83) vyks koncertas

„Nepriklausomybės maršrutas – 99.
Šiauliai“. Dalyvauja Petras Vyšniauskas

(saksofonas, klarnetas), Dominykas
Vyšniauskas (trimitas) ir ansamblis

„Blezdinga“ (Vita ir Valdas Matuliai,
Juozas Bakutis – vokalas, Gvidas Kovėra
– dūdmaišis, ryla). Renginys nemokamas.

O kaip švęsi
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATKŪRIMO DIENĄ?

Turintys chroniškai vėluojančių draugų puikiai
supranta, kaip toks elgesys erzina, kai kaskart
susitarus tenka ilgai ir nuobodžiai laukti, rašo
Wsj.com. Psichologai teigia, kad vienas tokio
elgesio paaiškinimas yra gana paprastas: žmonės
tiesiog klaidingai įvertina, kaip ilgai truks tam tikra
veikla. O tuomet arba per vėlai pradeda ruoštis,
arba per mažai laiko skiria kelionei. Tai vadinamoji
planavimo klaida, o tokį elgesį, anot ekspertų,
pakeisti yra išties labai sunku. Socialinis
psichologas Justinas Krugeris pastebi, kad žmonės
nesiliauja vėlavę netgi nepaisant įvairių atgrasymų
ir bausmių. Tačiau nuolat vėluojantys žmonės
ilgainiui gali turėti problemų darbe, nes krenta jų
produktyvumas, o draugai taip pat gali netekti
kantrybės ir atitolti.

Psichologijos profesorius Rogeris Buehleris
teigia, kad žmonės neteisingai įvertina užduoties
atlikimo laiką net 40 proc. atvejų ir tai galioja net
atliekant tokias paprastas užduotis kaip laiško
siuntimas ar mokesčių mokėjimas. Ateityje tokie
žmonės gali turėti rimtų problemų.

Patarimai, kurie padės tapti punktualesniems:

- neplanuokite kelių veiklų vienu metu,
prisiminkite, kad jas atlikti vienu metu bus
sudėtinga;
- drabužius pasiruoškite iš vakaro, o,
suskambėjus žadintuvui iš karto kelkitės,
nedelskite;
- įsivaizduokite save, atvykstantį tuo metu, kai
reikia. Tai padidins dėmesio koncentraciją ir
padės laiku susiruošti;
- puikiai išsimiegokite, kad jaustumėtės aktyvūs
ir produktyvūs. Alfa.lt

Gimnazijos laikraščio numerį Jaunųjų
žurnalistų komanda. Konsultavo ir maketavo
lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė
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