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Nesustodamas sukasi laiko ra-

tas. Šiame nuolatiniame judėjime 
sukasi ir mūsų gimnazija. Atrodo, 
taip neseniai buvo 2005 m. rugsėjo 
1-oji, kai Šiauliuose duris atvėrė 
,,Romuvos“ gimnazija, o jau šiais 
metais į gyvenimą palydime dvyli-
ktąją abiturientų laidą. 

Laiko tėkmėje dažnai susimąs-
tau, ar gimnaziją mūsų mokiniai 
vadina savo antraisiais namais. Ne 
pastatą ir ne kabinetus, bet tai, kas 
yra šeimose: jaukumas, santykiai, 
noras būti kartu, kalbėtis ir spręsti 
tai, kas svarbu kiekvienam šeimos  
nariui, džiaugtis savo ir kitų laime, 
jausti palaikymą, kai tau sunku. Ir 
daugelį kitų dalykų. Įsitikinęs – no-
rą kurti jaukią ir atsakingą gimna-
ziją turime visi. Todėl stengiamės 
tobulėti, kuriame ir kartais klys-
tame. Svarbu, kad mokytumėmės iš 
savo klaidų. 

Gimnazijos bendruomenės gyvenime kiekvienais metais galima išskirti kažką 
naujo, kas mus visus jungia. Iš daugelio dalykų išskirčiau šiltesnius santykius tarp 
mokinių ir mokytojų. Pradėjome labiau suprasti vieni kitus, laiku ištiesti ranką, kai 
sunku. 

Metų knygoje  pabandyta  sudėti tai, kas mūsų bendruomenės gyvenime buvo 
nauja, įsimintina, kas  pasirodė svarbu. Gal  kažko nepavyko užfiksuoti, gal pasirodė 
nereikšminga. Bet laikas atneš kitą rugsėjį, versime kitus gimnazijos gyvenimo lapus 
ir juose tikrai bus visko... Ir tik gero... Linkiu, kad taip ir įvyktų... 

 
Direktorius Vytautas Giedraitis 
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Rugsėjo	1‐oji	

	

	

	
	

     

 

 

 

 

 

     

   

   Į Rugsėjo 1-osios, MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS, 
iškilmes Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje susirinko 
visi – gimnazistai, mokytojai, svečiai, administracija, 
progimnazijos pirmokėliai, mokinių tėvai, net buvę 
abiturientai. Aikštėje priešais mokyklą išsirikiavę visų klasių gimnazistai plojimais 
pasitiko abiturientų atlydėtus „Romuvos“ progimnazijos pirmokus.  

 

 

 

 

Atsibundi nuo kvapo –  
Žolės, rasos ir obuolių... 
Atsibundi ir nuo spalvų -  

Kardelių, astrų ir kaštonų... 
Atsibundi nuo garso - 

Paukščiai gieda rudeniui... 
Atsibundi ir į pasaulį šį žengi 

Kartu su savo širdimi... 
Joje veidai, akimirkos ir žodžiai, 

Ir knygos, nokstančios nuo išminties.... 
Kiekvienas atradimas – tartum rožė, 

Pakvipus po rudens nakties... 
Ir tu žinai – kiekvienąkart turtėsi, 
Duris atvėręs į nušvitusį pasaulį, 
Kuris priglaus tave savam pavėsy 

Po švelniai aksomine rudens saule... 
                                                    Rasa Malinauskienė 
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    Gimnazijos Mokinių Seimo nariai iškėlė „Romuvos“ 
vėliavą. Visus sveikino direktorius Vytautas Giedraitis, 
Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto 
savivaldybės Švietimo skyriaus atstovas Rimas Marcinkus, 
„Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazaus-
kienė, progimnazijos pirmokai, buvusi mūsų mokyklos 
Mokinių Seimo prezidentė, dabar jau studentė Ilmena 
Povilaitytė. Abiturientai,  pasveikinę mokytojus ir moki-
nius, pristatė gimnazijos pirmokus bei jų auklėtojas. Kartu 
su mokyklos choristais sudainavę gimnazijos dainą visi 
suėjo į klases – į pirmąją šių metų pamoką.  

Visi Rugsėjo 
1-ąją pasitiko 
su viltimi, kad 
nauji mokslo 

metai bus 
įdomūs, 

smagūs ir 
sėkmingi. 
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Kokioje gimnazijoje mokomės... 
 

Man rūpi, man svarbu, 
Koks aš esu, kur aš esu ... 

Ar akys nušvinta, kai į save žvelgiu ... 
Nuo kokio pamato į pasaulį žengiu ...  

                                                                  (R.M.) 

   13-asis „Veido“ Lietuvos gimnazijų reitingas: pagal 2016 metų 
valstybinių egzaminų, priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus ir 
laimėjimus dalykų olimpiadose įvertintos 365 gimnazijos. „Romuvos“ 
gimnazija šiame reitinge - penkiolikta šalyje ir antra Šiaulių mieste. 

VBE rezultatai 

Yra kuo džiaugtis, kuo didžiuotis, į ką lygiuotis... 

    Anglų kalbos brandos egzamino rezultatai  labai  džiugina: vidutinis 
mūsų mokinių balas -  70,8. Net 10 mokinių 
pasiekimai įvertinti 100 balų -  L. Astrausko, V. Masėno, L. Šalavėjaus  (mokytoja E. 
Kazlauskienė), G. Gapšio, D. Skiriaus, A. Žiogaitės (mokytoja I. Adomavičienė), M. 
Striaukaitės, L. Zacharovo (mokytoja V. Latožienė), T. Komarovo, K. Misevičiūtės 
(mokytoja D. Nemeikienė). Net 36,5% abiturientų už anglų kalbos VBE 
gavo daugiau kaip 86 balus. Tai sudaro 7,2 % anglų k. egzaminą laikiusių 
mūsų abiturientų (respublikos vidurkis – 3,8 %). 

   Didžiuojamės J.Novikovos (mokytoja N.Jackus) 100 balų įvertinimu iš rusų kalbos 
egzamino. 
      

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatais 
labiausiai džiaugiasi abiturientai, gavę 90 ir daugiau balų - Mingailė 
Striaukaitė (99 balai), Deividas Laucius (97 balai), Teofilis Luotė ir Ilmena 
Povilaitytė - (95 balai), Gabrielė Civilkaitė, Viktorija Kundrotaitė, Andrėja 
Rimšaitė -  (93 balai), Goda Milinytė ir Brigita Petrylaitė – 91 balas. 

Matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė visi 105 gimnazistai. 100 
balų įvertinti net 9 mokiniai -D.Laucius, A.Maciukas, J.Ramonaitė, 

L.Sasnauskas, L.Šalavėjus (mokytoja J.Balsevičienė), D.Anglickis, M.Striaukaitė, L.Zacha-
rovas, T.Zubrickas (mokytoja V.Daugelavičiūtė). 86 ir daugiau balų gavo 19 abiturientų 
(18,10%).  

 
    Geografijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė visi jį laikę mūsų 
gimnazijos abiturientai. Puikiai egzaminą išlaikė Solveiga Varneckaitė 
(83 balai), nedaug atsiliko Teofilis Liuotė (75 balai).  
 
   Fizikos brandos egzaminą laikė net 32 mokiniai. Džiaugiamės ir 
didžiuojamės A. Maciuko pasiekimu. Jo darbas įvertintas 100 balų. Taip 
pat labai gerai egzamino barjerą įveikė  L. Sasnauskas (97 balai), L. 
Zacharovas (93 balai), J. Ramonaitė (90 balai ) bei L. Petrikas (86 balai). 
Džiugu, kad šiemet, kaip ir kiekvienais metais, fizikos brandos egzaminą 

išlaikė visi laikiusieji mokiniai. Egzaminui mokinius ruošė mokytojas-metodininkas R. Uža. 
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  Informacinių technologijų brandos egzamino rezultatai  labai  džiugina: vidutinis mūsų 
mokinių balas -77,8. Net 3 mokinių pasiekimai įvertinti 100 balų: Mingailės Striaukaitės, 
Lino Sasnausko ir Lino Zacharovo.  Taip pat labai gerai egzaminą 
išlaikė D.Laucius (97 balai), L.Šalavėjus (97 balai), S.Varneckaitė (96 
balai), T. Komarovas (95 balai), J. Ramonaitė (92 balai) bei P.Friš-
mantas (87 balai). Džiaugiamės, kad IT egzaminą išlaikė visi ir  net 
76,9 % gavo daugiau kaip 86 balus. Mokinius ruošė IT  mokytoja 
N.Bružaitė. 

     
 Chemijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė visi jį laikę mūsų gimnazijos abiturientai. 
Vidutinis mūsų gimnazistų balas - 80,8.  Valstybinio brandos egzamino rezultatais 
labiausiai džiaugiasi šie mokiniai: Augustas Maciukas (98 balai), Karolina Misevičiūtė (88 

balai), Paulina Nemaniūtė (83 balai). Mokinius ruošė mokytoja 
T.Šėporaitienė.  

    Istorijos egzaminą laikė 53 abiturientai. Puikiai egzaminą išlaikė 
Goda Milinytė ( 94 balai), Rosita Valuckytė ( 87 balai) ir Mingailė 
Striaukaitė ( 86 balai). 
    
 Biologijos VBE išlaikė visi šį egzaminą pasirinkusieji abiturientai. 
Geriausiai sekėsi Karoliui Brasui, kuris gavo 87 balus.  

Džiugina ir jaunieji abiturientai
Puikūs PUPP rezultatai 

        Nacionalinio egzaminų centro pateikta 2016 metų mokyklos pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo ataskaita džiugina visą „Romuvos“ bendruomenę. PUPP dalyvavusių 
mokinių skaičius 2016 metais – 164 gimnazistai (83 merginos ir 81 vaikinas). 

PUPP  matematikos įvertinimo (balais) vidurkis mokykloje siekia 7,0, šalyje – 5,8; lietuvių kalbos bendras 
mokyklos  7,3, šalyje 6,6. Pagal pateiktą šalies mokyklų matematikos ir lietuvių kalbos vidutiniškai surinktų 
PUPP taškų (proc.) diagramą „Romuvos“ gimnazija priskiriama prie aukštų tiek matematikos,  tiek  lietuvių 
kalbos pasiekimų.  

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

    Naujieji 2017-ieji metai prasidėjo džiugiai. 2017 metų 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 Ri-
čardu Navicku, kuris  Indonezijoje, Baly-
je, vykusioje 13-ojoje  tarptautinėje jau-
nių gamtos mokslų olimpiadoje laimėjo 
bronzos medalį (mokyt.  Lina Kneižienė, 
Genovaitė Stankevičienė ir Romualdas 
Uža) ir 4a klasės mokiniu Jokūbu Pe-
lanskiu, laimėjusiu  bronzos medalį tarp-
tautinėje fizikos olimpiadoje, kuri vyko 
Šveicarijoje (mokyt. Aurelija Pelanskie-
nė). Sveikiname juos ir didžiuojamės 
šiais nepaprastai gabiais gimnazistais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerbti mokytojai 
     Džiaugiamės ir didžiuojamės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininke 
Dalia Četvergiene. Ji vienintelė iš Šiaulių miesto lituanistų 2016 metų 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 meto-
dininkė 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.  
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Ugdyti kartu lengviau  
     Vasario 22 d. vyko tradicinė gimnazijos bendruomenės (mokinių, jų tėvų, mokytojų) konferencijja 
„Bendruomenės lūkesčiai ir jų įgyvendinimas „Romuvos“ gimnazijoje“, kurios tikslai - dalintis patirtimi bei 
idėjomis, ieškoti veiksmingų bendradarbiavimo būdų, siekiant, kad mokinių, tėvų, pedagogų lūkesčiai taptų 
realybe. Konferencijos svečius ir dalyvius sveikino bei gero darbo linkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

ir konferencijos organizatorė Vanda Martina Sitni-
kienė. Ji pasidžiaugė, kad graži ir patvari mokytojų, 
tėvų, mokinių bendruomenystė gimnazijoje puose-
lėjama nuo jos įkūrimo - 2005 metų, ir pažymėjo, 
jog labai svarbu išsiaiškinti, ar bendruomenės narių 
lūkesčiai šiandien panašūs, kiek jie skiriasi, kas 
trukdo siekti bendrų tikslų. Pirmąjį pranešimą 
,,Bendradarbiavimas – kelias į sėkmę“ skaitė tėvų 
atstovė, gimnazijos tarybos pirmininkė Rasa Poce-
vičienė. Teigdama, kad visų bendras tikslas – vai-
kas, ji akcentavo, jog bendradarbiaujant būtinas 
pasitikėjimas. O kad pasitikėtume vieni kitais, rei-
kia stengtis ieškoti ne kaltų, o kartu spręsti iškilusią 
problemą, priimti vieniems kitus tokius, kokie esa-
me, neturėti išankstinių nuostatų ir stereotipų, kal-
bėtis, keistis informacija, bendrauti, neturėti pas-
lapčių, bet ir saugoti kitų mums patikėtas paslaptis. 
Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo nauda, jos 

manymu, didelė. Tėvai gali daugiau sužinoti apie vaiko pasiekimus, elgesį, ugdymo turinį, sužinoti ugdy-
mo(si) aktualijas, problemas, pokyčius bei tinkamai padėti savo vaikui. Mokytojai, pažvelgę į šeimos 
kontekstą, aiškiau suvokia mokinio poreikius, lanksčiau pritaiko mokymo technikas, organizuoja mokymo(si) 
procesą, sprendžia kylančias problemas. Svarbiausia, pagerėja vaiko savijauta mokykloje, stiprėja jo 
mokymosi motyvacija, aukštėja akademiniai pasiekimai. Mokinių seimo atstovės 2a klasės mokinė Gerda 
Kvitko ir 3b klasės mokinė Evelina Jarockytė pristatė gimnazistų apklausos ,,Kaip aš jaučiuosi?“ rezultatus. 
Jų nuomone, saugus ir patenkintas „Aš“ – kelias į sėkmę. Dauguma mokinių mokykloje jaučiasi saugūs, 
noriai mokosi, yra patenkinti tarpusavio santykiais, džiaugiasi auklėtojų pagalba visose srityse. Tačiau dalis 
mokinių jaučia nerimą dėl pamokų krūvio, negebėjimo atskleisti savęs. Gaila, bet vis dar yra tokių, kuriems 
atrodo, kad yra netoleruojami dėl savo nuomonės (kyla patyčių pavojus), todėl jiems trrūksta pasitikėjimo 
savimi, šie mokiniai nori daugiau palaikymo ir padrąsinimo iš mokytojų. Smagu, kad daugeliui gimnazija - tai 
ne tik mokslo ir žinių, bet ir gyvenimo mokykla, kurioje mokiniai jaučiuosi saugūs, laimingi, sulaukia 
pagalbos, kai jos reikia, gali visada tikėtis patarimų iš visų bendruomenės narių. Mokytojos Diana Nemei-
kienė ir Ingrida Saunorienė dalijosi patirtimi, įgyta dalyvaujant Erasmus + mokyklinio ugdymo darbuotojų 
mobilumo projekte „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktika tarptautiniame kontekste“. Prane-
šimą ,, Ugdymas šiandien: individualių poreikių ir galimybių dermė“ jos pradėjo probleminiu klausimu: kokia 
mokykla – gera mokykla? Siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos didžiausias iššūkis tenka mokytojui. 
Tačiau mokytojos ragino tėvus motyvuoti savo vaikus sėkmei ir patarė mokyti savo vaiką mokytis, dažniau 
pasidžiaugti jo sėkmėmis, nors ir labai mažomis, padėti suprasti nesėkmių priežastis, stiprinti vaiko pasiti-
kėjimą savimi, padėti įveikti jam egzaminų baimę, susiplanuoti ateitį, bendradarbiauti su mokytojais, gerbti 
vaiko privačią erdvę. Kadangi gera mokykla ta, kurioje mokinys patiria sėkmę, mokytojų manymu, reikia 
keisti ne vaiką, o mokymosi aplinką. Gerai mokymosi aplinkai kurti trukdo pažymiai, testai, reitingai, vienodi 
egzaminai, o padeda motyvacijos stiprinimas, emocinės būsenos bei vertybinių nuostatų ugdymas, empatija, 
asmeninės pažangos siekimas pagal savo gebėjimus. O tėvų dalyvavimas bendrose veiklose parodo vaikui, 
kuks jis yra svarbus, todėl skatina motyvaciją. Gimnazijos psichologė Virginija Servutienė konferencijos 
pabaigoje teigė, kad nėra tėvų, nenorinčių bendradarbiauti su mokykla ir mokytojais. Tradicinė susirinkimo 
forma šiandien nepakankamai efektyvi, tėvai užimti, sunku rasti laiko susitikimams su mokytojais, todėl siūlė 
ieškoti naujų būdų, kaip įtraukti daugiau tėvų į gimnazijos bendruomenės gyvenimą. Kartais atsitinka taip, 
kad tie tėvai, kurie nesilanko susirinkimuose, nesusitinka su klasių auklėtojais, pavėluotai sužino apie savo 
vaiko problemas. Tuomet jiems kyla klausimas: „O kodėl taip atsitiko mano vaikui?" Tėvai, kurie nesidomi, 
ką vaikas veikia mokykloje, ir kurie neatsako į mokytojų skambučius ar žinutes, turi suprasti, kad nors 
mokykla ir labai svarbi, tačiau šeima atlieka pagrindinį vaidmenį auklėjant vaiką. Virginija Servutienė yra 
gimnazijos Tėvų diskusijos klubo ,,Aukime kartu“ moderatorė, todėl kalbėjo apie patrauklių ir priimtinų 
vaikams bei tėvams metodų taikymą, galimybes bendradarbiauti kitaip kiekvieną savaitę teoriniuose-
praktiniuose susitikimuose, kuriuose bus stiprinamas dalyvių emocinis imunitetas, kuriami sėkmę užtik-

Ką aš galiu 
padaryti vardan 
to vieno bendro 
mūsų tikslo? 
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rinantys santykiai, ieškoma „pavyzdžio galios“ instrumentų. Pasak psichhologės, tėvų savanorystė mokyklose 
turi būti skatinama. Jiems talkinant galima paįvairinti ir formalų, ir neformalų vaiko ugdymo procesą. Svarbi 
konferencijos dalis – tėvų anketinė apklausa. Buvo paprašyta išsakyti savo nuomonę dėl gimnazijos veiklos 
tobulinimo ir strateginio plano rengimo ir teikti pasiūlymus. Džiugu, kad tėvai ne tik skaito gimnazijos 
internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne pateiktą informaciją, bendrauja telefonu su mokytojais, 
lankosi klasės ir gimnazijos susirinkimuose, dalyvauja Tėvų dienose, klasės ar gimnazijos renginiuose, bet ir 
mokyklos tarybos, atestacinės komisijos, bendruose tėvų, mokytojų, mokinių ir administracijos pokalbiuose, 
diskusijose. Apibendrinadama konferencijos darbą direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Martina 
Sitnikienė pažymėjo, kad vaikams, tėvams ir mokytojams svarbu išmokti susikalbėti, nuolat domėtis vieni 
kitais, rodyti iniciatyvą, kartu spręsti iškilusias problemas, o ne bėgti nuo jų, dalintis atsakomybe, tuomet 
mokinių, tėvų ir mokytojų lūkesčiai taps realybe. Nuoširdžiai tikimės, kad bendromis pastangomis galima 
stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, darantį teigiamą įtaką vaiko sėkmei. 

  Plečiame savo draugų ratą…  
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su  ,,Rasos” progimnazija 

   Sausio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Rasos“ progimnazija. Progim-
nazijos direktorė Audronė Ispiryan ir mūsų 
gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis sa-
vo parašais patvirtino abiejų mokyklų susita-
rimą bendradarbiauti ugdymo klausimais, da-
lintis metodine patirtimi.  Mūsų gimnazija bendra-
darbiavimo sutartis yra pasirašiusi dar su keturiomis progim-
nazijomis: „Romuvos“, Dainų, Gytarių ir „Sandoros“. Mokyklų 
bendradarbiavimas  užtikrina atvykstančių į gimnaziją mokinių 
ugdymo tęstinumą, sėkmingą jų adaptaciją.  

Istorinė akimirka  
Sutarties pasirašymo momentas ir simbolinės dovanos naujiems draugams... Tikimės, kad ši akimirka 
bus abipusiu pasitikėjimu ir gražiu bendradarbiavimu grįstos draugystės pradžia.  
                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2017 m. Lietuvos gimnazijų reitingas – geriausias 
„Romuvos“ gimnazijos įvertinimas 

2017 metų gimnazijos reitinge „Romuvos“ gimnazija tarp 357 šalies 
gimnazijų, kurios neatsirenka mokinių pagal pažangumą, užima 10 
vietą.  
2016 metų  reitinge  gimnazija buvo 20 vietoje;  
2015 metų reitinge – 23;  
2014 metų  – 55 vietoje. Šie statistiniai duomenys įrodo tendencingą 
mūsų abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatų gerėjimą. 
Tai visos gimnazijos bendruomenės indėlis.  
Gimnazijos reitinguotos pagal 2016 m. abiturientų laidos valstybinių 
brandos egzaminų rezultatus ir tolimesnį mokymosi šalies ir užsienio 
aukštosiose mokyklose.  
Iš viso gimnaziją 2016 metais baigė 146 abiturientai. Net 72 iš jų 
įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 7 
gimnazistai pasirinko studijas užsienio aukštosiose mokyklose.  
Džiugina visų abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, 
balų vidurkis (proc.): chemijos bendras balų vidurkis – 80,8, 

informacinių technologijų – 77,8, istorijos – 71,3, fizikos – 58,9, geografijos – 55,8, matematikos – 55, 
biologijos – 54,5, lietuvių kalbos ir literatūros – 50,7, anglų kalbos – 47,2.  
Net dvylika gimnazistų iš 146 išlaikė valstybinį egzaminą su 1 šimtuku,  trys abiturientai gavo po 2 šimtukus 
ir du abiturientai įvertinti  3 šimtukais.  
          Šiaulių „Romuvos“ gimnazija pagal reitingą yra antroji gimnazija Šiaulių mieste. 
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Metų abiturientė 2016 

GODA MILTINYTĖ 

Visus ketverius metus, praleistus gimnazijoje, Goda buvo tas žmogus, 
kuris kiekvieną savo dieną užpildydavo prasminga veikla: stengėsi labai 
gerai mokytis, atsakingai atlikti įvairias užduotis, pati buvo pilna idėjų, 
kūrybinių minčių, entuziazmo. Ji yra ne vienos lietuvių kalbos, istorijos, 
matematikos olimpiadų nugalėtoja, lietuvių kalbos ir rusų kalbos raiš-
kiojo skaitymo konkurso nugalėtoja. Goda dalyvavo įvairioje projek-
tinėje veikloje. Ji - klasės ir gimnazijos renginių idėjų generatorė, gebė-
jusi organizuoti veiklą ir suburti žmones. „Norėčiau asmeniškai padė-
koti tiems žmonėms, kurie mane nuolatos supo, padėjo man bei dalinosi 
savo vargais ir džiugiomis akimir-
komis. Labiausiai norėčiau padė-
koti  savo šeimai: mamai, kuri visą 
gyvenimą buvo pasiruošusi dėl ma-

nęs kalnus nuversti, padaryti viską, kad būčiau laiminga, tėčiui, kuris 
labiausiai iš visų troško dalyvauti mano šventėse. Jis mane išmokė, jog 
negalima verkti užklupus sunkumams. Dėkoju ir sesei, kurios griežta, 
bet kartais ir teisinga kritika bei patarimai privertė mane daryti išvadas. 
Norėčiau padėkoti ir mokytojams, kurie mane mokė daugybę metų. 
Didelės kantrybės Jums dirbant su jaunąja karta. Ačiū sakau ir savo 
draugams. Norėčiau padėkoti mokyklos administracijai, auklėtojai. Ti-
kiu, jog tokius padėkos žodžius norėtų pasakyti kiekvienas abiturientas. 
Kiekvienas gimnazijoje siekėme savo tikslų - vienam tas tikslas buvo 
VBE gautas ,,šimtukas”, kitam  - tiesiog išlaikytas egzaminas, trečiam  - 
surasti nauji draugai ar meilė. Koks tikslas – nesvarbu, svarbu, kad jis 
pasiektas. O dabar metas svajoti iš naujo, įgyvendinti naujus troškimus 
ir niekad nesustoti.“  
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            Metų abiturientė Goda Miltinytė 

   Gimnazijos svečiai - buvę abiturientai 

    Sausio 26 - 27 dienomis gimnazijoje lankėsi buvę romuviečiai.  Sausio 26 dieną į gimnaziją sugrįžo 
paskutiniosios laidos abiturientai. Tai tradicinis renginys „Kaip tau sekasi, pirmakursi?“ Etikos mokytoja 
Ingrida  Saunorienė ir lietuvių kalbios mokytoja Gitana Trinkaitė pirmakursiams vedė netradicinę pamoką , 
kurioje svečiai dalinosi savo patirtimi apie gyvenimą palikus 
mokyklos suolą ir tėvų namus. Po pamokos su pirmakursiais 
susitiko III – IV klasių gimnazistai, mokytojai, administraci-
ja.  Sugrįžę mokiniai nustebino bendruomenę parodydami sukurtą 
video medžiagą apie mokykloje praleistus metus. Su šypsenomis 
veiduose jie dalinosi studentiško gyvenimo patirtimi, negailėjo 
naudingų patarimų mokiniams, mokytojams.   Sausio 27 – osios 
vakarą gimnazijoje lankėsi visų laidų buvę abiturientai.  Vakarą 
vedė mokinių savivalda,  svečius džiugino meninių kolektyvų 
pasirodymai. 
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Iškilmingai prisiekė naujas Mokinių seimas

Rugsėjo 19 d. gimnazijoje vyko Mokinių seimo rinkimai.
Teisę balsuoti turėjo visi gimnazijos mokiniai. Iš 14 kandidatų 
išrinkta 11. Rugsėjo 26 d. įvyko naujojo mokinių seimo 
inauguracija. 11 laimingųjų prisiekė visuomet girdėti savo 
klasiokų, kitų mokinių prašymus, stengtis jiems padėti, puošti 
ir gražinti savo mokyklą, organizuoti įvarius renginius, gerbti 
ir mylėti visus savo mokytojus, saugoti mokyklos turtą, skelbti 
apie mūsų mokyklos šaunumą visur ir visada. Priesaiką seimo 
nariams skaitė buvusi mokinių seimo prezidentė, VU studentė, 
Ilmena Povilaitytė. Savo priesaiką jie patvirtino parašu. 
Naujoji mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė

asmeniškai prisiekė atstovauti savo gimnaziją mieste, šalyje bei Europoje, visada rūpintis gimnazistų gerove, jų 
interesais ir poreikiais, skatinti gimnazistų domėjimąsi kultūrine veikla, rodyti gerą pavyzdį kitiems 
gimnazistams, būti aktyvia piliete. Inauguruotus gimnazijos mokinių seimo narius sveikino gimnazijos 
direktorius Vytautas Giedraitis, „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė bei LR Seimo 
narys Valerijus Simulik. 

 

Naujam seimui 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‘‘ gim-
nazijos gimtadienį, seimūnai inicijavo „piža-
madienį“. Taip pat tą pačią dieną į gimnaziją buvo 
pakviesti progimnazistai iš kaimyninių progim-
nazijų. 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 dalyvavo
LMS rengiamame ‚,Vadovų klube‘‘, kur su kitomis 
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miesto mokyklų savivaldomis aptarė aktualiausias mokyklų problemas ir siekė 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 infor-
macijos 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 kitų metų metinį planą. Tad pasisėmę 

žinių ir kupini gerų norų Mokinių seimo nariai 
kibo į darbą. Jauniesiems gimnazijos seimo na-
riams įgyvendinti jų planus ir svajones aktyviai 
padėjo mokytoja Joana Mekšriūnienė.

Dovana gimnazijos savivaldai –
ekskursija į Vilnių

Prieš Kalėdas Mokinių seimas ir lyderių klubas 
už aktyvią veiklą gimnazijoje buvo paskatinti 
kalėdine ekskursija į Lietuvos sostinę - Vilnių. 
Gimnazistai apsilankė LR Seime, Genocido aukų 
muziejuje, kur apžiūrėjo mirties nuosprendžių 
vykdymo patalpas, šiuolaikines ekspozicijas, sup-
ažindinančias su nepriklausomybės praradimu XX 
a. viduryje, taip pat lankėsi Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ekskursijos kul-

minacija – nuostabioji Vilniaus kalėdinė 
eglutė. Išgirdę daug naujų ir įdomių daly-
kų, pilni įspūdžių gimnazistai grįžo namo.

LMS Žiemos forumas 2017-
XXIII Neeilinė Asamblėja

Vasario 10-12 dienomis Kaune vyko 
LMS organizuojamas renginys- Žiemos 
forumas 2017- XXIII Neeilinė Asam-
blėja. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazistai, 
Šiaulių miesto mokinių savivaldų infor-
mavimo centro savanoriai - Gabrielius 
Zauragas, Beata Žiogaitė, Darija Gudai-
tytė, Augustė Lemežytė, Karolina Rekš-

tytė, o mokyklą renginyje atstovavo gimnazijos Mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė. Forumo metu 
moksleiviai klausėsi politikų Gabrieliaus Landsbergio, Mykolo Majausko, keliautojo Manto Žalkausko pas-
kaitų, dalyvavo darbo grupėse, kėlė mandatus Asamblėjos 
metu, kur buvo nagrinėjami du dokumentai: Rezoliucija dėl 
vaikų emocinės aplinkos gerinimo Lietuvoje ir rekomendaciniai 

mokyklos tarybos 
veiklos nuostatai.
Dalyvaudami šiame 
renginyje gimna-
zistai prisidėjo prie 
geresnės mokslei-
vių ateities kūrimo 
ir lavino savo kom-
petencijas.
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„Norint būti lyderiu XX amžiuje, buvo pakankama priimti sprendimus per 30 dienų. Tam, kad būtum
lyderiu šiandien, reikia priimti sprendimus per 30 sekundžių“ .

Robinas Sharma

Lyderystė – tai, kaip mes priimame save, kaip mes veikiame ir darome 
sprendimus.

„Aš – lyderis“

Konkurse „Aš – lyderis“ dalyvavo 17 mokinių. Atrankos kriterijai: labai 
geri mokymosi, sporto, meninės ir kitos popamokinės veiklos pasiekimai, 
pilietinis aktyvumas. Gimnazistai pildė veiklos aprašus, įsivertindami tokias veiklos sritis: mokymosi 
rezultatus, dalyvavimą šalies dalykiniuose renginiuose, tarptautiniuose ir kituose šalies, apskrities renginiuose, 
dalyvavimą savivaldoje, popamokinėje veikloje ir neformaliojo ugdymo programose. 
Susumavus visus taškus paskelbti „Romuvos“ gimnazijos lyderiai 2017 m.:

Beata Žiogaitė (1a), 
Greta Kvičiūtė (2d), 
Evelina Jarockytė (3b), 
Ugnė Jurgelytė (4a).

Šiaulių miesto etape dalyvauti 8-9 klasių grupėje pakviesta Beata 
Žiogaitė, o 10-11 klasių grupėje – Greta Kvičiūtė.                                                

Nuotraukoje iš kairės:gimnazijos lyderės Greta Kvičiūtė, Evelina Jarockytė, Beata Žiogaitė

O gegužės 29 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko konkurso „Aš – lyderis“ nugalėtojų apdovanojimai. 
Konkursas organizuotas jau 13-ą kartą, o jo metu apdovanoti 25 miesto moksleiviai, kurie puikiai mokosi, 
aktyviai dalyvauja pilietinėje, kultūrinėje bei sportinėje veikloje, yra 
kūrybingi, iniciatyvūs. Šio konkurso nugalėtojomis tapo ir dvi „Romu-
vos“ gimnazistės. 8-9 klasių grupėje lydere išrinkta 1a klasės mokinė 
Beata Žiogaitė. 10-11 klasių grupėje lydere tapo 2d klasės mokinė Greta 
Kvičiūtė. Mokyklų lyderių konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos 
Seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyrius. Mergaitės apdovanotos padėkos raštais ir dova-
nėlėmis.

Nuotraukoje iš kairės: Seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto 
Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė, romuvietė Greta Kvičiūtė, 

,,Romuvos” gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis

Nuotraukoje –
miesto jaunieji 

lyderiai
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PROJEKTAI 
O BUVO VASARA...

     Ar jūs manote, kad gimnazistai vasarą tik atostogauja? Nieko panašaus... Jų atostogos – linksmybės plius 
prasminga veikla. Rugpjūčio 9-17 dienomis mūsų gimnazijos moksleiviai: Akvilė Juzulėnaitė (4c), Dovilė Gustytė 
(4d), Aušrinė Ramančionytė (4d), Milda Zurbaitė (4c), 
Robertas Kiela(4a), Eimantas Medžiūnas(4e), Bernardas 
Jauga (3a), lydimi mokytojų Kristinos Gerčaitės ir Dianos 
Nemeikienės, dalyvavo Tenerifėje, Puerto De la Cruzo 
mieste, vykusiame ERASMUS+ WOYPOC (Will Of Youngs, 
Power Of Culture) jaunimo projekto dalyvių susitikime. Jame 
dalyvavo jauni žmonės iš Ispanijos, Turkijos, Islandijos ir 
Lietuvos. Projektinio susitikimo pagrindinė tema: priklau-
somybė nuo interneto ir kitų šiuolaikinių technologijų, todėl 
projekto dalyviai gilinosi į šios priklausomybės priežastis, 
pasekmes, situaciją partnerinėse šalyse ir ieškojo būdų, kaip 
kovoti su šia problema tarptautiniame kontekste. Projekto 
metu daug dėmesio skirta kitų kultūrų pažinimui, todėl  buvo 
organizuotos ekskursijos į La Lagunos miestą ir Teidės 
ugnikalnį, kultūrinių vakarų metu pristatytos islandų, ispanų, turkų ir lietuvių kultūros. Dalyviai teigia, jog 

projektinė veikla praplėtė jų akiratį, suteikė naujų žinių ir 
tarpkultūrinės patirties bei paskatino tapti tolerantiškesniais 
aplinkiniams. 

 

Mokytojai įgijo naudingos ir prasmingos 
patirties kvalifikacijos tobulinimo   kursuose 

Graikijoje

     
     Įgyvendindamos Erasmus + mokyklinio ugdymo darbuo-

tojų mobilumo projektą „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktika tarptautiniame kontekste“ (KA1), 
keturios gimnazijos mokytojos (Rita Švedienė, Diana Nemeikienė, Ingrida Saunorienė ir Nijolė Bružaitė) kėlė 
pedagoginę kvalifikaciją tarptautiniuose kursuose „Inclusive education: tackling with classroom diversity and 
early school leaving“, kurie vyko rugpjūčio 22-26 dienomis Istmijoje (Graikija). Šis projektas finansuojamas 
Europos Komisijos „Erasmus +“ programos lėšomis, kurias Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fon-
das.Kvalifikacijos kėlimo kursuose, organizuotuose Graikijos mokytojų rengimo įstaigos IDEC SA, dalyvavo 22 
pedagogai  iš įvairių šalių: Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Estijos, Turkijos bei Lietuvos. Visą mokymų savaitę 
intensyviai, turiningai ir naudingai dirbta: 
kursų dalyviai gilinosi, kaip efektyviau 
ugdyti  įvairių gebėjimų mokinius, kaip juos 
motyvuoti ir skatinti siekti užsibrėžtų tikslų. 
Tikimės, kad patobulinta mokytojų kvalifika-
cija ir tolesnis projekto įgyvendinimas gimna-
zijoje prisidės prie ugdymo diferencijavimo ir 
individualizavimo stiprinimo gimnazijoje, pas-
katins efektyvesnį mokinių tėvų įtraukimą į 
ugdymo procesą, padės mokiniams kryptingiau 
rinktis indivi-dualų ugdymo planą ir tikslingiau 
panaudoti IKT mokyme(si).
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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. Pokalbių tema buvo 
apie narkotikų poveikį žmonėms. Moki-
niai patobulino savo anglų kalbos žinias, 
nes bendrauti gimtąją kalba galėjo tik 
tarpusavyje, o projekto dalyviai buvo iš 
4 pasaulio šalių. Islandija sužavėjo savo 
kraštovaizdžiu, o islandai – draugiškumu 
ir santūrumu.  
 

Gimnazijoje svečiavosi mokytojai iš Gausdal Pierre de 
Coubertin mokyklos (Norvegija) 

    Spalio pabaigoje dieną gimnazijoje svečiavosi 55 mokytojai iš Gausdal Pierre de Coubertin mokyklos 
(Norvegija). Susitikimo  metu norvegams buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema, svečius supažindinome su 
savo gimnazija. Mūsų projektų partnerius sužavėjo graži mokyklos aplinka, profesionalūs mokytojai ir mokomųjų 
dalykų, kuriuos mokiniai gali rinktis 3-4 klasėse, įvairovė. Gausdal Pierre de Coubertin mokyklos mokytojai – 
nuolatiniai mūsų tarptautinių projektų partneriai, su kuriais sieja įvairiapusis bendradarbiavimas. Jau esame 
sėkmingai įgyvendinę keturis Nordplus Junior projektus, vieną Erasmus + strateginės mokyklų partnerystės 
projektą „Euapps4us“, dalyvavome 
tarptautinėse konferencijose Nor-
vegijoe ir Lietuvoje. Nenuostabu, 
kad daug gimnazijos mokytojų ir 
mokinių ne tik svečiavosi partne-
rinėje mokykloje ir dalinosi patir-
timi, bet grožėjosi Norvegijos gam-
ta bei džiaugėsi nuoširdžiu šios ša-
lies žmonių bendravimu. Svečiai 
taip pat ne kartą lankėsi mūsų gim-
nazijoje.  
   Tikimės, kad bendravimas ir ben-
dradarbiavimas tarp šių mokyklų 
paskatins naujų tarptautinių projek-
tų atsiradimą. 
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„Jaunimo mokslo kavinė“ 
II-oji vieta respublikoje projektui „Jaunimo mokslo kavinė“ 

   Lietuvos STEAM entuziastai – 
19-a mokyklų komandų (124 
vadovai ir mokytojai, 2790 mokinių) – ryžosi 
išbandyti  MARCH projekto partnerių iš 7 šalių 
(Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Ser-
bijos, Lietuvos, Bulgarijos ir  Portugalijos) atrinktas 
gerąsias patirtis. Gerosios patirties išbandymas prasi-
dėjo balandžio mėn. ir vyko iki 2016 spalio pabai-
gos.. Išbandymas vyko visose MARCH projekte 
dalyvaujančiose šalyse. Džiugu, kad mūsų gimna-
zijos projektinės veiklos buvo įvertintos puikiai ir 
projekto komanda užėmė II-ąją vietą respublikoje.  

 
Tarptautinio projekto Erasmus+ 

S.H.A.R.E dalyvių mokymai 
Maximilian-Kolbe gimnazijoje (Kelnas, Vokietija) 

   Šiais mokslo metais mūsų gimnazija kartu su partneriais iš Vokietijos, Anglijos, Norvegijos, Graikijos ir 
Lenkijos dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte S.H.A.R.E (Sports, Health, Addicions, Relaxation in 
Education). Projektas vykdomas dvejus metus. Jo tikslas- supažindinti jaunus žmones su sveikos gyvensenos 
aspektais, tokiais kaip: sveika mityba, sportas, atsipalaidavimo būdai, kaip išvengti  priklausomybių ir 
aktyviai bei sveikai gyventi. Sausio 29 - vasario 3 dienomis Kelne vyko pirmasis dalyvių susitikimas. 
Mokiniai ir mokytojai mokėsi įvairių atsipalaidavimo technikų (rankų masažas, joga), dalyvavo edukacinėje 
programoje Olimpiniame muziejuje, kartu su pabėgėlių vaikais, kurie mokosi Maximilian-Kolbe 
gimnazijoje, diskutavo apie streso priežastis ir pasekmes. Daug dėmesio buvo skirta sveikai mitybai. 
Dalyviai tyrinėjo sveiko maisto pasiūlą viešojo maitinimo įstaigose. Sukurtas klausimynas, kuris padės 
nustatyti kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos sveikatingumo lygį. Projekto metu mokiniai lankėsi ir 
aktyviai dalyvavo įvairių dalykų pamokose. Susipažino su Vokietijos kultūra ir Kelno miestu.  

 
   „Šis projektas man suteikė tarpkultūrinės 
patirties. Žinoma, pagilino ir anglų bei 
vokiečių kalbų įgūdžius. Projekto dalyviai iš 
įvairių valstybių, skirtingos jų nuomonės 
praplėtė mano akiratį, suteikė galimybę 
pajusti, ką reiškia mokytis svetimos šalies 
mokykloje. Visos projekto metu vykusios 
veiklos mane dar labiau paskatino pozityviai 

mąstyti, laikytis sveikos gyvensenos“ – teigia Gabija 
Martišiūtė iš 2a klasės.  
     „Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę patobulinti 
savo anglų kalbos gebėjimus. Tai man labai svarbu. Be 
abejonės, nauja aplinka, žmonės, visiškai kitokia mokyk-
los sistema privertė  mane susimąstyti apie mokyklų 
skirtumus Europoje, apie jaunimo požiūrį į sveiką gyvenseną. Šis projektas man suteikė daug naudingos 
patirties!‘‘ – Justė Stankaitytė, 2a klasė. 



15

Erasmus+ tarptautinio projekto S.H.A.R.E. mokymai Arfaroje (Graikijoje) 
    Kovo 26-31 dienomis vyko tarptautinio Erasmus+ projekto S.H.A.R.E dalyvių mokymai Arfaroje 
(Graikija). Susitikime dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Anglijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Graikijos. Mūsų gimnazijai atstovavo D. Jagminaitė (2a), N. Sabanskas (2b) bei mokytojos D. Nemeikienė ir 
A. Burdinienė. Norime pasidžiaugti, kad mūsų projekto dalyvių sukurtas logotipas konkurse buvo išrinktas 
geriausiu ir tapo viso projekto logotipu.  Mokymų metu daug dėmesio buvo skirta sportui ir aktyvios 
gyvensenos propagavimui. Projekto dalyviai aplankė Senąją Olimpiją, iš kur kilo olimpinės žaidynės, stebėjo 
improvizuotas rungtynes antikiniame Messini stadione. Daug teigiamų emocijų sukėlė mažoji olimpiada, 

kurios metu projekto dalyviai savo jėgas išbandė ne tik žaisdami tinklinį, bet ir tradicinius graikų sportinius 
žaidimus. Be to, mokymų metu projekto dalyviai susipažino su pagrindiniais sveikos mitybos principais, 
ypač daug dėmesio skirta Viduržemio jūros mitybai: stebėjome, kaip mokiniai mokykloje gamino tradicinį 
patiekalą Souflaki, skanavome mokinių šeimų pagamintus tradicinius patiekalus, stengėmės šiuos principus 
praktiškai taikyti bendrų vakarienių metu. Visame pasaulyje Arfara garsėja alyvuogių auginimu bei įvairiais 
jų gaminiais. Todėl natūralu, kad apsilankėme alyvuogių aliejaus spaudimo gamykloje-muziejuje. Tiesa, 
alyvuogėmis mėgavomės visą savaitę. Džiaugiamės galimybe plačiau susipažinti su Graikijos kultūra. Didelį 
įspūdį paliko antikiniai griuvėsiai ir šurmuliuojantis Atėnų senamiestis. Susipažinome su graikų tradicinių 

rūbų evoliucija, mokėmės šokti tradicinius graikiškus 
šokius. Turėjome unikalią galimybę stebėti antikinę 
komediją istoriniame Messini amfiteatre. O kiek 
džiaugs-mo suteikė braidymas šiltoje Viduržemio 
jūroje... Projekto mokymai buvo naudingi visiems jų 
dalyviams. Deimantė džiaugiasi, kad turėjo galimybę 
išbandyti jėgas sportinėse veiklose, patobulino anglų 
kalbos žinias ir liko sužavėta projekto dalyvių šiltu 
bendravimu, pozityvumu ir svetin-gumu. Nedas teigia, 
kad šie mokymai paskatino jį permąs-tyti savo mitybos 
principus ir labiau domėtis įvairių šalių kultūra. Nors 
mokymai ir baigėsi, projekto dalyvių laukia kitos 
veiklos ir pasiruošimas kitiems mokymams, kurie vyks 
rugsėjo 25-29 dienomis mūsų gimnazijoje. Projektas 
finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.  

 

Mūsų logotipas – pats 
geriausias. 
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Jaunieji gimnazistai 
 
 

  
  

 

  
  

Pirmokų inauguracija 

   Įeidamas į naują pasaulį, praveri paslaptingas duris. Už jų – nepažįstama erdvė, nauji žmonės, nauji 
patyrimai. Peržengęs gimnazijos slenkstį pirmokas žino – viskas nauja. O naujas pasaulis turi savo tradicijas, 
taisykles, nuostatus. Viena iš gražiausių gimnazijos tradicijų – iškilminga pirmokų inauguracija. Šiais mokslo 
metais ji vyko rugsėjo 30 dieną.  8 val. gimnazijos aktų salėje susirinko visi pirmų klasių gimnazistai. Prisiekę 
būti geri gimnazistai (priesaiką pirmokams skaitė  mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė),  išklausę 
mokyklos vadovų sveikinimų, patys jauniausi gimnazijos mokiniai suprato, kad čia, „Romuvoje“, yra svarbūs 
ir reikalingi. Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, kiekvienam paspaudęs ranką ir įteikęs gimnazisto 
pasą, linkėjo sėkmės, kurios tikrai prireiks siekiant savo tikslų. Po pietų prasidėjo linksmoji dalis – pirmokų 
krikštynos. Įveikę visas abiturientų sugalvotas kliūtis ir užduotis,  jaunieji gimnazistai grįžo į klases, dalijosi 
įspūdžiais. Tokia šventė pirmokams visada paliek neišdildomą įspūdį.       
 

  
 1b klasė ( auklėtoja Simona Zonienė)            1a klasė ( auklėtoja Nida Vaigauskiene)        

                                                                                                   
              1d klasė ( auklėtoja Rasa Malinauskienė )                    1c klasė ( auklėtoja Rasida Laurinavičienė)       
 



17

 

LINKSMOJI  DALIS...  

KRIKŠTYNOS... 

 

 

 

 
 
    

                          PAKRIKŠTYTI...  
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GRAŽIOS TRADICIJOS... GRAŽI DRAUGYSTĖ... 

   Ir vėl rugsėjis. Gimnazijos slenkstį peržengę „Romu-
vos“ pirmokai mokslo metus pradėjo pažintine kelione 
į Naisių miestelį, kuris 2015 metais buvo paskelbtas 
pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Šį miestelį ir 
„Romuvos“ gimnaziją sieja graži draugystė. Ne pirmus 
metus gimnazijoje vykdomas Z.Gėlės-Gaidamavičiaus  
kūrybinis projektas jungia mokyklos bendruomenę ir 
Naisių literatūrinį muziejų. 

    Rugsėjo 2-osios rytą dviem autobusais  4 pirmokų 
klasės kartu su auklėtojomis Nida Vaigauskiene, 
Simona Zoniene, Rasida Laurinavičiene, Rasa Mali-
nauskiene ir dailės mokytoja Armidija Biliuviene 
pajudėjo į Naisius. Pirmokai susipažino su gimtaisiais 
jaunojo Naisių poeto Zigmo Gėlės – Gaidavavičiaus namais, tapusiais literatūriniu muziejumi. Kultūros centre 
gidė papasakojo apie Naisių miestelį, jo istoriją, apie kultūros mecenatą Ramūną Karbauskį. Naisiuose vyksta 
kultūriniai renginiai, puoselėjamas ir ypatingai gražinamas miestelio kraštovaizdis. Pirmokai drąsiai kopė į 

Naisių žaliojo amfiteatro viršū-
nę, žavėjosi nuo aukštumos at-
siveriančiu nuostabiu vaizdu, 
grožėjosi medinėmis baltų die-
vų skulptūromis, ilsėjosi ant 
apeiginių akmenų, stebėjosi iš 
žemės gelmių išnirusiomis žal-
čių karalių skulptūromis. 

 
 

Apie pergales ir laimėjimus – 
prie arbatos puodelio 

     Tradicijos yra tai, kas išskiria iš kitų ir kartu 
vienija. Rugsėjo 12–ąją gimnazijos direktorius 
Vytautas Giedraitis prie arbatos puodelio susi-
kvietė visus 1 klasių gimnazistus, kuriems 
praėję mokslo metai buvo sėkmingi įvairiose 
dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Tai graži 
ir prasminga tradicija, kai kartu susėda patys 

geriausieji, kai gali pasidalinti savo min-
timis, įspūdžiais, pasidžiaugti savo laimė-
jimais. Dalyvavimas bet kokiame renginyje, 
kur tenka išbandyti savo jėgas, žinias, įgū-
džius, visada nėra lengvas. Tai skatina jau-
nuosius gimnazistus parodyti geriausia, ką 
jie gali. Įveikti bet kokį varžovą yra labai 
svarbu, bet daug svarbiau žinoti, kiek esame 
pasiekę, įtvirtinti laimėjimus ir siekti dar 
didesnių. Tai yra tikroji pergalė!!  
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PIRMOKAI KELIAUJA  PO SAVO KRAŠTĄ IR SVEČIAS ŠALIS... 

         Spalio pabaigoje 1 klasių gimnazistai 
vyko į Taliną. Apžiūrėjo ekspoziciją mo-
derniame jūrų muziejuje „Lennusadam“, 
Talino senamiestį, grožėjosi Tompėjos pi-
limi, Šv. Marijos katedra, Lossi  aikšte, 
įspūdingu soboru - Aleksandro Nevskio ka-
tedra, Domininkonų vienuolynu. Aplankė 
Tartu mokslo populiarinimo centrą 
„AHHAA“, vaikštinėjo po Tartu senamies-
tį.   
Įspūdžių daug, todėl visi grįžo namo 
linksmai nusiteikę, geros nuotaikos, daug 
pamatę ir sužinoję apie kaimyninę šalį 

Estiją bei didžiuosius jos miestus.  

    O gruodžio 20 d. nuvyko į Chaimo Frenkelio vilą. Apžiūrėjo dvarą, buvo 
įdomu pamatyti žydų kultūros eksponatus.  Daug sužinojo ir apie odos apdirbimą, 
mat šiuo verslu ir užsiėmė Chaimo Frenkelio šeima. Pirmokai mokėsi iš odos 
skiaučių pagaminti raktų pakabukus.  

...IR SVEČIUOJASI „JAUNIMO 
MOKSLO KAVINĖJE“ 

    Gruodžio pradžioje „Romuvos“ gimnazijoje vyko ren-
ginys „Jaunimo mokslo kavinėje svečiuojasi pirmo-kai“. 
Renginio organizacija patikėta antrų klasių mokiniams, 
aktyviai įsitraukusiems į STEM projekto veiklą. „Jaunimo 
mokslo kavinėje“ pabuvoję pirmokai buvo supažindinti su 

praėjusių metų STEM grupelių veikla. Renginio 
metu buvo aptartos paklausiausios ateities profe-
sijos, pristatytas internetinis „Jaunimo mokslo 
kavinės“ puslapis bei diskusijų forumas Face-
book platformoje. Taip pat renginio metu, pasi-
telkus išmaniąsias technologijas, vyko žaidimas. 
Mokiniai galėjo pasitikrinti, ką žino apie moks-
lininkus.  

...IR KURIA KEISTUS MENIU 
Kovo 10 dieną 1 klasių gimnazistai per lietuvių 

kalbos ir literatūros pamoką  kūrė „Mokyklinį meniu“. Tai projektinė mokinių veikla, kurios galutinis 
rezultatas buvo pristatytas kovo 21 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios  bibliotekos organizuojamoje 
parodoje „Pertraukų kalba“. 
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           Pažįstame savo miestą... 

      Kovo 30  dieną po pamokų 1c klasė lankėsi Chaimo 
Frenkelio viloje, apžiūrėjo naują ekspoziciją,  muziejaus 
darbuotojas  papasakojo apie žymius Lietuvos žmones, 
baigusius Mintaujos  gimnaziją ir tęsusius darbą savo 
Tėvynėje. Įdomiausia  buvo praktinė užduotis: pasiskirstę 
į dvi grupes mokiniai sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į 
klausimus, o atsakymus galėjo rasti savarankiškai ap-
žiūrinėdami  muziejaus ekspoziciją.  Išvyka visiems 
patiko, o puikus  oras  dar labiau kėlė gerą nuotaiką. 

          Pirmokai lankėsi dviračių 
karalystėje – gamykloje „Baltic vairas“ 
   Gegužės 4 dieną 1d klasės mokiniai lankėsi dviračių gamykloje „Baltic vairas“. Visus maloniai pasitiko 
gidė Jūratė, kuri smalsius gimnazistus supažindino su įdomiu dviračio gimimo procesu. Pasižvalgyti tikrai 
buvo į ką: stebino neįtikėtina gaminių gausa ir įvairovė, vaikinus domino elektrinio dviračio privalumai, 

kaina, įsigijimo galimybės. Mergaites džiugino neįti-
kėtinos dviračių spalvos. Visi apgailestavo, kad šių 
spalvotų gražuolių negali išvysti riedančių Šiaulių 
miesto gatvėmis, nes visa „Baltic vairo“ įmonės pro-
dukcija yra skirta Vakarų Europos rinkai. Gimna-
zistams tai buvo puiki proga susipažinti su nauja – 
dviračių gamintojo – specialybe. Jie suprato, kaip 
nelengva dirbti prie konvejerio, kai juo juda atskiros 
dviračio detalės. Tenka sparčiai suktis. Ši mokomoji 
pažintinė ekskursija buvo labai įdomi ir naudinga.  
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Apie ateitį           Lietuvos ateitis – išsilavinęs 
jaunimas... 

   Gimnazijos ateitis – smalsūs ir 
tikslo siekiantys progimnazijų 

mokiniai 
    Renginys „Būsimas gimnazistas“ 

     Vasario pabaigoje naujieji gimnazijos Mokinių seimo 
nariai, lydimi buvusių Mokinių seimo narių Ugnės 
Jurgelytės bei Ryčio Lemežio, dalyvavo Šiaulių mokinių 
savivaldų informavimo centro organizuotame renginyje 
„Būsimas gimnazistas“. Renginio tikslas –pristatyti pro-
gimnazistams miesto gimnazijas ir padėti apsispręsti, kurią 
iš jų pasirinkti. Savivaldos nariai renginio dalyviams 

pristatė popamokinės veiklos galimybes „Romuvos“ gimnazijoje bei kitus mokyklos ypatumus. Progimnazijų 
mokiniai turėjo galimybę pasikalbėti su gimnazijų atstovais: užduoti rūpimus klausimus, išgirsti jų asmeninę 
patirtį besimokant tam tikroje gimnazijoje bei sulaukti patarimų. Tokie susitikimai jauniesiems progimnazijų 
mokiniams itin naudingi, nes atsakingai pasirinkti mokymo įstaigą, kurioje tęsi mokslus baigęs 8 klases, yra 

nelengva. Tad tokių bendrų renginių, tikimės, ateityje bus 
daugiau.  

Svečiuose Dainų progimnazijos aštuntokai 

    Gruodžio 15 dieną gimnazijoje lankėsi aštuntų klasių moki-
niai iš Dainų progimnazijos. Mokiniams gimnazistai vedė netra-
dicines lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, anglų kalbos, 
gamtos mokslų pamokas. Džiaugsmingų šv. Kalėdų palinkėjo 
šokių studijos „Eurika“ ir gimnazijos choro „BENE NOTES“ 
kolektyvai. Svečiai susitiko su gimnazijos direktoriumi Vytautu 

Giedraičiu, Mokinių seimo atstovais, Lyderių klubo nariais, 
susipažino su gimnazijos mokymo ir laisvalaikio erdvėmis. 

Gytarių progimnazijos aštuntokų viešnagė 
Karjeros diena „Mano sėkmės mokykla“ 

    Sausio 24 dieną gimnazijoje svečiavosi gausus būrys 
svečių iš Gytarių progimnazijos. Mokinių savivaldos atsto-
vai 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 
pamokėles – lietuvių, matematiką, anglų kalbą, istoriją. Per 
lietuvių kalbos pamoką 3a klasės gimnazistės svečiams 
minė mįsles, o  gauti atsakymai padėjo atskleisti „Romu-
vos“ gimnazijos kaip ,,Mano sėkmės mokyklos“ formulę. 
Po netradicinių pamokų svečius pasveikino gimnazijos 
direktorius. Na, o Mokinių seimo pristatytos tradicijos - 
puikus kvietimas tapti jų tęsėjais. Karjeros diena baigėsi 
nuoširdžiu  bendravimu prie vaišių stalo. 
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„Sandoros“ aštuntokai – mūsų svečiai 

    Vasario 8 dieną gimnazijoje lankėsi  aštuntų klasių 
mokiniai iš „Sandoros“ progimnazijos. Karjeros diena 
„Mano sėkmės mokykla“ – puiki galimybė ne tik susi-
pažinti, bet ir sužinoti daug naudingos informacijos, 
pasidalinti patirtimi, imtis bendros veiklos. Gimnazistai 
svečiams pristatė mokyklos mokymosi bei laisvalaikio 
erdves. Dalykų mokytojai svečiams vedė įdomias pa-
mokas, kurių tikslas – padėti atsakyti į klausimą: „Kas 
yra sėkmės mokykla?“. 

„Karjeros diena“ „Rasos“ progimnazijos aštuntokams 

   Vasario 24 dieną gimnazijoje lankėsi gausus būrys aštuntokų iš 
„Rasos“ progimnazijos. 8A ir 8B klasės mokiniai dalyvavo lietuvių 
kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, matematikos pamokose, 
užsiėmime „Karjeros planavimo žingsniai“, susitiko su gimnazijos 
direktoriumi, Mokinių seimo nariais. Iš svečių sulaukta daug gražių 
atsiliepimų, dauguma  aštuntokų neslėpė susižavėjimo gimnazijos 
aplinka, sutiktais dalykų mokytojais. 

 

„Rasos“ progimnazijos aštuntokams mūsų bibliotekos ir 
skaityklos lobius pristato bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė 

                                         

 

 

 

 

Dviejų „Romuvų“ draugystė - Irena Akmenskienė, Vanda Martina Sitnikienė,  
Vytautas Giedraitis, Lina Senkuvienė, Irma Rimkevičienė, Tatjana Tekorienė 

 Ne tik priimame svečius, bet svečiuojamės ir patys... 
„Romuvadienis“ – kitokios pamokos ir kitokios pertraukos „Romuvos“ 

progimnazijoje 

      Kovo 17 dieną „Romuvos“ gimnazijos atstovai svečiavosi „Romuvos“ progimnazijoje. Prasmingo 
susitikimo priežastis – linksmas ir nuotaikingas „Romuvadienis“. Tai graži idėja, vienijanti dvi skirtingas 
bendruomenes prasmingam tikslui – veikti drauge ir per pamokas, ir per pertraukas. Gimnazistai nuo pat 
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ankstyvo ryto šurmuliavo progimnazijoje – sveikindami ir linkė-
dami smagios ir turiningos dienos pasitiko raudonu kilimu žen-
giančią progimnazijos bendruomenę. Juk ne kiekvieną dieną įeinant 
į mokyklą skamba muzika – šį rytą visus sveikino pučiamųjų orkes-
tras „Romuva“. Emocijų netrūko nei per pamokas, nei per per-
traukas. Gimnazistai kvietė dainuoti, šokti, fotografuotis, aktyviai 
dalyvauti pamokose. Įvairias veiklas pristatė gimnazijos choras 
„Bene Notes“, šokių kolektyvas „Eurika“, instrumentinė grupė 
„Relax“, foto studija „Romuva“. O ir patiems gimnazistams buvo 
smagu sugrįžti į buvusią savo mokyklą, susitikti su mokytojais, 
klasių auklėtojais, draugais. Aštuntokams dalykų pamokas vedė 
gimnazijos mokytojai drauge su savo gimnazistais. Skaitykloje vy-
ko gimnazijos ir progimnazijos mokinių seimo susitikimas, „Romu-
vadienyje“ savo veiklą pristatė ir gimnazijos savanoriai. 
Didelės dviejų bendruomenių širdys tą dieną plakė vienu ritmu 
– netrūko nei šypsenų, nei gražių žodžių. 

 

 

 

 

Gimnazistai ankstų rytą 
pasitinka raudonu kilimu 

žengiančius jaunuosius 
progimnazistus, mokytojus.  

Juk ne kas rytą taip, ar ne…? 
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                   DŽIAUGIAMĖS... DIDŽIUOJAMĖS... 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Padėkota antrokams 
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Gimnazijoje pagerbti trečiokai 

Gruodžio 15 dieną gimnazijoje už gimnazijos vardo garsinimą, pasiektus laimėjimus nuo 
mokslo metų pradžios pagerbti trečių klasių mokiniai. Gimnazijos administracija  gausiam 

gimnazistų būriui įteikė simbolines dovanėles ir linkėjo kuo daugiau pergalių bei laimėjimų, 
įprasminančių ir pačių gimnazistų veiklą, ir reprezentuojančių „Romuvos“ gimnaziją. 

*Ieva Auškalnytė, 3a - miesto samprotaujamojo rašinio konkursas 3-4 klasių 
mokiniams  - I vieta; lietuvių kalbos  ir literatūros olimpiados mokyklinis turas – I 
vieta; 
*Bernardas Jauga, 3a – Šiaulių miesto Ekspromtinės kalbos konkursas – II 
vieta, šalies debatų konkurso dalyvis; 
*Rimantas Januškevičius, 3a – Šiaulių St. Šalkauskio humanitarinių mokslų 
„Humanitarų kovos“ konkursas – II komandinė vieta; 
*Eglė Tankelevičiūtė, 3a – IT konkursas „Bebras“ – 11 vieta šalyje (II vieta); 
*Karolina Jaškinaitė, Artūras Raupelis, Dovydas Vaitkus, 3a – III vieta,  
*Mantas Bajarūnas, 3a – Šiaulių miesto mero taurės konkursas „Šiaulių 
sveikuolis - 2016“ – I komandinė vieta; 
*Dovydas Vaitkus, 3a – LR prezidento Euro fit finalinis konkursas – I vieta; 
*Rokas Glinskis, Mantas Bajarūnas, 3a  - gimnazijos krepšinio  komandos 
nariai; 
*Artūras Raupelis, Armandas Eitutis, 3a, Airidas Averlingis, 3d – estafetės 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – I vieta; 
*Raminta Klimašauskaitė, 3d – Šiaulių apskrities lengvosios atletikos varžybos 
(šuolis į tolį) – I vieta; 

Už įvairius pasiekimus pagerbti šie 3 klasių gimnazistai: 
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*Brigita Bartaševičiūtė, Akvilė Jonuškytė, Simonas Kardašius, Paulius Užgalis, Rokas 
Glinskis, Edvardas Šimkevičius, 3a, Justina Baublytė, 3b – Šiaulių miesto ir apskrities konkurso 
„Rudens mozaika“ laureatai; 
*Paulius Užgalis, 3a – šalies debatų konkurso dalyvis – geriausia debiutavusi komanda; 
*Rokas Glinskis, 3a – oratorinio meno konkursas mieste – IV vieta; 
*Rimgailė Znutaitė, 3b, Nedas Šimoliūnas, 3d – II vieta St.Šalkauskio Šiaulių apskrities 
matematikos komandiniame uždavinių sprendimo konkurse; 
*Rimgailė Znutaitė, 3b – VII vieta gimnazijos geriausiai besimokančių mokinių Top 100 (vidurkis 
9, 49); 
*Iveta Ralytė, 3e – respublikinis vertimo konkursas – II vieta; 
*Gabija Norkevičiūtė, Evelina Jarockytė, Rytis Račkauskas, Martynas Jaselskis, 3b – aktyvūs 
Mokinių seimo nariai; 
*Indrė Kriščiūnaitė, Gintarė Vasiukevičiūtė, 3b, Justina Elijošiūtė, 3c, Marius Laugalys, 3e – 
nuo mokslo metų pradžios nepraleido nė vienos pamokos; 
*Edvardas Šimkevičius, Monika Minkevičiūtė, Paulina Buitvidaitė, 3a, Denas Laurinavičius, 
Gabija Norkevičiūtė, 3b, Monika Kilvišaitė, 3c, Vilius Račkauskis, 3e – dorą šių mokinių elgesį 
iliustruoja įrašai Pavyzdingo elgesio ir gerų darbų gimnazijoje knygoje. 
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Pasidžiaugta antrų klasių mokinių pasiekimais 

       Vasario mėnesį gimnazijos direktorius V. Giedraitis ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja T. 
Tekorienė dėkojo gimnazijos antrokams už jų pasiekimus, džiaugėsi kiekvieno sėkme. Anot direktoriaus, 
smagu, kad olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojų ir laureatų sąrašuose visada yra antrų klasių mokinių. 
Džiugina ir 2016/2017 mokslo metų pirmo pusmečio rezultatai. Dešimt  antrokų: Deimantė Jagminaitė, 
Ignė Laurynaitė, Ričardas Navickas, Greta Petrauskaitė, Rūta Švambarytė, Vilita Vainauskaitė, 
Eidvidas Šatkauskas, Deimantė Šatkauskaitė, Ema Degutytė, Greta Kvičiūtė I pusmetį baigė labai 
gerai, 54 mokiniai  - be šešetų, o Emilija Japertaitė ir Gabija Stonytė nepraleido nė vienos pamokos. 
Visada  reikia džiaugtis ne tik galutiniais mokslo metų rezultatais, bet ir tarpiniais pasiekimais. Tokie I 
pusmečio rezultatų įvertinimai motyvuoja tolesnei sėkmei. 

Didžiuojamės abiturientais... 
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Direktorius Vytautas Giedraitis  
spaudžia ranką Mildai Zurbaitei 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 metų 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.  
 

      Už įvairius pasiekimus pagerbti šie 4 klasių gimnazistai: 

 • Jokūbas Pelanskis (4a), Mantvydas 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 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  
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„Emocija+‘‘  
Ko labiausiai trūksta gimnazistui? 

    „Romuvos‘‘ gimnazija įvykdė 
Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotą 
iššūkį mokykloms „Emocija+‘‘. 
Savivalda ir jos kuratorė vasario 22 
dienos popietę praleido su naująja 
mokyklos psichologe  Virginija 
Servutiene. Gimnazijos Mokinių seimo 

nariai inicijavo anoniminę mokinių apklausą  apie emocinę aplinką gimnazijoje. Jos rezultatais susitikimo metu ir 
buvo pasidalinta su psichologe. Apklausa parodė, kad mūsų mokyklos mokiniams dažniausiai trūksta 
motyvacijos, o tai jiems kelia nerimą. Psichologė Virginija Servutienė su savivaldos atstovais diskutavo, kas yra 
motyvacija ir kas ją lemia, skatina, o kas slopina. Taip pat diskutuota apie  savęs ieškojimo, naujovių bei 
išbandymų  svarbą mokinio gyvenime mokyklos laikotarpiu ir  koks svarbus yra mokyklos bendruomenės 
paskatinimas bei suteikiamos galimybės. Nutarta per mėnesį  surengti 1-2 atvirus susitikimus su psichologe  tema 
,,Aš mėgstu gyventi‘‘, į kuriuos bus kviečiami visi bendruomenės nariai. Svarbiausias siekis – nuoširdumas 
bendraujant. O šito mūsų gyvenime labiausiai trūksta... 

O pasibaigus I pusmečiui paklausėme savo jaunųjų gimnazistų - 
kaip tau sekasi, pirmoke? 

   Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė pasidžiaugė pirmokų pasiekimais:   
I pusmetį 1a klasės mokinės Vakarė Gotautaitė, Ieva Juozapaitytė, Milda Petkevičiūtė, Urtė Rimeikytė baigė tik 
9-10, 45 pirmokų žinios ir gebėjimai įvertinti tik 7-10 balais.  Gimnazijos Top 100 - 25 pirmų klasių mokiniai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visiems minėtiems mokiniams direktorius Vytautas Giedraitis 
įteikė dovanėles. Socialinė pedagogė Raimonda Samuilovienė 
pagyrė geriausiai pamokas lankančius ir gerus darbus atlie-
kančius mokinius. Gerą mokinių nuotaiką dar labiau pakėlė 
„Romuvos“ progimnazijos direktorės Stanislavos  Prazauskienės 
kalba, ji su šypsena prisiminė buvusius aštuntokus, pastebėjo, 

kad dabar kai kurie gerokai pasikeitę, 
paaugę. Direktorė mokiniams linkėjo sėk-
mės siekiant užsibrėžto tikslo. Susitikimo 
pabaigoje buvo pasidžiaugta, kad mūsų 
pirmokams gimnazijoje sekasi gerai. 

 

Nuo mokslo metų pradžios savo pasiekimais gimnaziją garsina šie mokiniai: 

  Benas Česnauskas (1a)  - miesto biologijos, chemijos olimpiadų III vietos, Šiaulių apskrities 9-
12 klasių mokinių matematikos olimpiados II vietos laimėtojas;  

  Arnas Šmita (1a) -  miesto biologijos olimpiados III vietos laimėtojas; 
  Gražvydas Gedminas (1b), Evelina Rudokaitė (1d)  - mažosios lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados II vietos laimėtojai;   
  Emilija Dobrovolskytė (1c) - lietuvių kalbos ir literatūros III vietos laimėtoja; 
  Jossef f Dembinskis (1d)  - vokiečių kalbos vertimo konkurso  II  vietos laimėtojas;  
   Alena Knyazeva  (1d) -  rusų kalbos rašinio konkurso laimėtoja. 
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       Sakoma, kad šiame pasaulyje laimi stipriausieji. Bet, ko gero, šią mintį būtina patikslinti, nes 
dažniausiai žmonės stiprumą sieja su fizine jėga. Bet yra kita labai svarbi šio gyvenimo jėga – mokslas ir 
menas. Tai stipriausieji matematikai, fizikai, gimtosios ir užsienio kalbų žinovai, menininkai. Pavasarį 
gimnazija su nekantrumu laukia tos dienos, kai yra apibendrinami šių mokslo metų gimnazistų laimėjimai 
tarptautinėse, respublikinėse ir miesto dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose, pergalės sporto 
varžybose. Tai toks momentas, kai visa bendruomenė suvokia, kokie gabūs, talentingi, protingi jauni žmonės 
gyvena gimtajame mieste ir mokosi „Romuvos“ gimnazijoje. Gegužės 3-iąją vyko gabiausių ir talen-
tingiausių romuviečių pagerbimo vakaras „Romuvos garbė“. 
   Gegužės 3-iosios vakaras „Romuvos“ gimnazijoje buvo ypatingas. Bendruomenė šiai šventei ruošėsi 
atsakingai, nes tai svarbiausia ir reikšmingiausia gimnazijos metų šventė. Salėje vakaro svečius, 
bendruomenės narius, mokinius ir mokytojus pasitiko gimnazijos orkestras. Tai ypatingas kolektyvas, 
suburiantis savo gretose ne tik dabartinius mūsų gimnazijos mokinius, bet ir kitų miesto gimnazijų 
ugdytinius. Orkestre šiuo metu įvairiais instrumentais groja net 10 „Romuvos“ progimnazijos septintokų, 
sėkmingai muzikinę karjerą orkestre pradėjo ir 4 mūsų gimnazijos pirmokai. Prie orkestro įvairių renginių 
metu mielai prisijungia ir buvę abiturientai. Ir šį vakarą saksofono solo partiją atliko buvusi romuvietė Urtė 
Daužvardytė, orkestre grojo Samanta Guseva. Viso renginio metu skambėjo šio kolektyvo atliekama 
klasikinė ir šiuolaikinė muzika. Orkes-
trui vadovauja Romualdas Žukauskas. 
Kiekvieną gabų jauną mokinį, žen-
giantį raudonu garbės kilimu atsiimti 
padėkos ir apdovanojimų, orkestras 
palydėdavo šventinėmis fanfaromis. 

 

Renginį vedė gimnazijos geografijos 
mokytoja  

Joana Mekšriūnienė ir trečios klasės 
gimnazistas  

Paulius Užgalis. 
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Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiai bendruomenei ir 
svečiams tarė gimnazijos direktorius Vytautas 

Giedraitis. Savo buvusiais mokiniais, itin sėkmingai 
tęsiančiais mokslus mūsų gimnazijoje, džiaugėsi 
„Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava 

Prazauskienė ir Dainų progimnazijos direktorius 
Viktoras Varanavičius. 

 

     Svarbiausioji šventinio vakaro dalis – padėkų 
gabiausiems mokiniams įteikimas ir Metų 
nominacijų skyrimas. Nors sakoma, kad 
dažniausiai žmogaus gabumai atsiskleidžia kokioje 
nors vienoje srityje, tačiau šį teiginį visiškai 
paneigia mūsų gimnazistai. Vienas iš tokių 
jaunuolių  - Jokūbas Pelanskis, kuris šiais metais 
pelnė METŲ FIZIKO IR METŲ CHEMIKO 
nominacijas.  Jo laimėjimų sąrašas neįtikėtinai 
ilgas. Jokūbo ir mama, ir tėtis - fizikai. Tokių 
šeimų Lietuvoje reta. Štai šio jauno žmogaus 
laimėjimų sąrašą: 
   -Tarptautinė fizikos olimpiada Šveicarijoje - bronzos medalis; 
  - 55-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada - bronzos medalis; 
 - Fizikos olimpiada -I vieta; 
 - Chemijos olimpiada – I vieta; 
 - Respublikinis 22-asis profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos 
konkursas – II vieta; 
 - Matematikos olimpiada - II vieta; 
 - Šiaulių apskrities vaikinų matematikos olimpiada – konkursas – I vieta. 
 -  65-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada  - AUKSO MEDALIS! 

  

 

 

     METŲ MATEMATIKO nominacija šiais metais teko Ričardui 
Navickui, kuris 65- ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje  pelnė 
sidabro medalį. Jis matematikos, fizikos, chemijos olimpiadų I vietos 
laimėtojas, informacinių technologijų konkurso BEBRAS pirmojo 
etapo I vietos Šiaulių mieste laimėtojas. O tarptautinėje jaunių 
gamtos mokslų olimpiadoje Indonezijoje Ričardas pelnė bronzos 
medalį.  

 

 

 

      Šiems protingiems vaikinams Jokūbui ir Ričardui mokslo keliu eiti padeda fizikos 
mokytojai Aurelija Pelanskienė ir Romualdas Uža, chemijos mokytojos Teresė 
Šėporaitienė ir Genovaitė Stankevičienė, biologijos mokytoja Lina Kneižienė, matematikos mokytoja Zita 
Savickienė. Bendras mokinių ir mokytojų darbas subrandina gražų derlių. 

JOKŪBAS PELANSKIS 

RIČARDAS NAVICKAS 
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     METŲ ISTORIKO nominacija šiais metais teko Jovarui Šimuliui, kuris miesto 
istorijos olimpiadoje laimėjo II vietą ir sėkmingai dalyvavo respublikinėje istorijos 
olimpiadoje. Jo didžioji pagalbininkė, padedanti įminti istorijos mįsles, mokytoja Nida 
Vaigauskienė METŲ BIOLOGU skelbiamas  Benediktas Trumpulis, kuris yra 
biologijos eksperimento „Fitoremediacijos panaudojimas valant dirvožemius, užterš-

tus toksinėmis medžiagomis " 
organizatorius ir vykdytojas, 
biologijos miesto olimpiados 
dalyvis, mūsų aplinkos sau-
gotojas, tikras biologijos ži-
novas. 

 

 

 

                Kristijonas Žalys - METŲ INFORMACINIŲ TECHNO-
LOGIJŲ ŽINOVAS. Kristijonas yra Šiaulių miesto informacinių 
technologijų olimpiados 4 vietos laimėtojas, buvo pakviestas daly-
vauti respublikinėje informatikos olimpiadoje. Dalyvavo dr J.P.Ka-
zicko , KTU kompiuterininkų forumo multimedijos ir sukurtų prog-
ramų konkurse ir pristatė savo kūrybos mobiliąją programė-lę. 
Kristijono mobilioji programa naudojama pamokose( geografijos, 
anglų kalbos).  Jis taip pat ir  biologijos olimpiados III vietos laimė-
tojas ir  meninio skaitymo anglų kalba konkurso II vietos laimėtojas. 
Kristijonui informacinių technologijų labirintais žengti padeda mo-
kytoja Nijolė Bružaitė, o biologijos paslaptis įminti padeda mokytoja 
Lina Kneižienė.  

 
 
 

      Gimnazijoje mokosi gausus būrys talen-
tingų humanitarų. Šie žmonės žvelgia į pa-
saulį kitaip ir tas pastebėtas akimirkas iš-
saugo popieriaus lape. O kaip gražiai gim-
tasis lietuviškas žodis skamba jaunų gim-
nazistų lūpose, kai jie deklamuoja eilė-
raščiuose, kai kuria prozos ar dramos kūri-
nius. Ir koks gražus būna tekstas, kai iš jo 
pabėga visos klaidos... Taigi susipažin-
kime... METŲ LITUANISTĖ – Ignė 
Laurynaitė, kuri respublikinėje lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiadoje buvo įver-
tinta sidabro medaliu, Šiaulių miesto lietu-
vių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmė I 
vietą, raštingumo konkurse - taip pat I vieta. 
Ji - Šiaulių krašto mokinių vieno žanro 
kūrybos konkurso laureatė. Be to, jau ne vienerius metus ateitininkų 
veikloje aktyviai dalyvaujančios Ignės straipsnis išspausdintas žurnale 
„Ateitis“. Žavi Ignės požiūris į tikrąsias vertybes, raiškus, vaizdus žodis, 
filosofiniai pasvarstymai apie tai, kas kiekvienam iš tiesų yra labai svarbu.  
Ignei ruoštis olimpiadoms padeda lietuvių kalbos mokytoja Giedrė 
Samalionienė.  
 

 

Benediktas Trumpulis 

Kristijoną Žalį  sveikina gimnazijos direktorius... 

Jovaras Šimulis 
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    Respublikinis jaunųjų filologų konkurso etapas romuviečiams 
buvo itin sėkmingas. Už geriausią prozą aukso medaliu šiame 
konkurse apdovanotas I vietos laimėtojas abiturientas Airidas 
Labinas, o prozos sekcijoje už savo kūrybą sidabro medaliu buvo 
apdovanota Milda Zurbaitė. Ji - Šiaulių krašto mokinių vieno 
žanro kūrybos konkurso laureatė. Bet tai dar ne viskas. Balandžio 6 
dieną Panevėžio J. Miltinio gimnazijoje vyko  XI  respublikinio 
jaunųjų dramaturgų konkurso baigiamasis renginys. Jame Mildos 
drama „Kruizas“ autoritetingos komisijos buvo pripažinta geriausia 
– Milda tapo šio konkurso laureate. Jaunąją dramaturgę įteikdami 
laimėtojos prizą pasveikino J. Miltinio gimnazijos direktorius bei 
Panevėžio meras. „Kruizą“ inscenizavo talentingi J. Miltinio 
gimnazijos mokiniai. Airidą lietuvių kalbos moko mokytoja Dalia 
Vėlaitienė, o Mildos lietuvių kalbos mokytoja VidaNorvaišienė.  
 

 

 

 

 

 

 

 
    Dvi jaunos gimnazistės – Emilija Japer-
taitė  ir Paulina  Buitvidaitė - neabejotinai 
yra geros rusų kalbos žinovės. Paulina 
Šiaulių miesto rusų kalbos olimpiadoje 
laimėjo I, o Emilija – II vietas. Tai joms suteikė teisę 
dalyvauti respublikiniame Lietuvos mokinių rusų kalbos  
olimpiados etape. Be to, Paulina Šiaulių apskrities rusų 
kalbos raiškiojo skaitymo konkurso II vietos laimėtoja. 
Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) 
olimpiadoje dalyvavusios ir savo gebėjimus atlikdamos 
testo, kalbėjimo ir kūrybinio darbo raštu užduotis 
demonstravusios šios dvi mūsų gimnazistės pasirodė 

puikiai – Emilija Japer-
taitė laimėjo III vietą, o 
Paulina Buitvidaitė ap-
dovanota Švietimo ir 
mokslo ministrės pagyrimo raštu. Emilija Japertaitė 
skelbiama gimnazijos METŲ RUSŲ KALBOS 
ŽINOVE. Rusų kalbos subtilybių ją moko mokytoja 
Nataliją Jackus. 

 

 

  

 

 

Mildos pergalė 
jaunųjų 

dramaturgų 
konkurse 

Direktorius sveikina rusų kalbos mokytoją Nataliją Jackus... 

Milda Zurbaitė ir 
Airidas Labinas 
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Norime pasidžiaugti ir itin geromis Kotrynos Onaitytės anglų kalbos 
žiniomis. Ji - miesto oratorinio meno anglų kalba konkurso I vietos 
laimėtoja, miesto poezijos ir prozos raiškiojo skaitymo anglų kalba 
konkurso II vietos laimėtoja. Kotryna Onaitytė yra skelbiama gimnazijos 
METŲ ANGLŲ KALBOS ŽINOVE. Anglų kalbos ją moko mokytoja 
Rita Švedienė.   
 

   Menas – stipri jėga. Gimna-
zija džiaugiasi ne tik gimna-
zistų mokslo laimėjimais, bet ir 
gabiais menininkais. METŲ 
TECHNOLOGU skelbiamas 
Tautvydas Viliopas, kuris 
miesto technologijų olimpia-

doje laimėjo II vietą. Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje 
Tautvydo Viliopo pristatytas darbas „Saulės mūšio fragmentai“ 
buvo įvertintas LEU įsteigta nomi-nacija už kūrybingą istorinių 
įvykių vizualizavimą. Tautvydo mokytojas Rimvydas Daužvar-
dis.  

 

   

   

 

 

 

 

             
 Paulius Užgalis - miesto vokiečių kalbos olimpiados II 
vietos laimėtojas, „Tarptautinių jaunimo debatų“ vokiečių 
kalba I vietos laimėtojas, nacionalinio  tarptautinių debatų 
vokiečių kalba finalo III vietos laimėtojas, pirmą kartą 
„Romuvos“ gimnazijos istorijoje nuskambėjusio „Romuvos 
balsas 2017“ laimėtojas. Pauliui teko dvi  nominacijos -  
METŲ VOKIEČIŲ  KALBOS ŽINOVAS ir „ROMU-
VOS“  BALSAS 2017“. Šio vaikino sėkme džiaugėsi 
šaunioji jo vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė ir 
Pauliaus muzikos vadovė Karolina Butrimavičienė.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Paulius su mama ir vokiečių 
kalbos mokytoja Aina Būdvytyte  

( dešinėje)... 

Scenoje – „Romuvos 
balsas 2017“  Paulius 

Užgalis... 

Tautvydas su savo mokytoju Rimvydu Daužvardžiu... 
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   Ignas Kaveckas - METŲ GEOGRAFAS. Jis - Lietuvos geografijos mokytojų 
asociacijos konkurso „Mano gaublys“  I vietos laimėtojas, miesto geografijos 
olimpiados IV vietos laimėtojas. Po geografijos pasaulį Igną sėkmingai veda 
mokytoja Joana Mekšriūnienė. 

O VAKARO METU VIS SKAMBĖJO NAUJOS PAVARDĖS, RAUDONU 
KILIMU ŽINGSNIAVO GABUS GIMNAZIJOS JAUNIMAS.  

IR PERGALIŲ BUVO TIEK DAUG!  
 

        Karolina Ignotaitė  jaunųjų filologų konkurse buvo pripažinta geriausia 
vertimų sekcijoje. Emilija Dobrovolskytė – miesto lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiados III vietos laimėtoja. Ieva Auškalnytė - miesto lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiados III vietos laimėtoja ir samprotaujamųjų rašinių konkurso I 
vietos, raštingumo konkurso III vietos  laimėtoja. Miglė Lazdauskytė – miesto 
meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtoja. Elžbieta Stankūnaitė – anglų 
kalbos olimpiados 2 klasėms III vietos laimėtoja. Benas Česnauskas – Šiaulių 
apskrities 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados  I vietos, biologijos ir 
chemijos olimpiadų III vietos laimėtojas. Rūta Švambarytė – istorijos olimpiados 
II, o biologijos olimpiados III vietos laimėtoja. Arnas Šmita - biologijos olimpiados 
III vietos laimėtojas. Greta Petrauskaitė - biologijos olimpiados III vietos 

laimėtoja, matematikos olimpiados - konkurso II vietos laimėtoja. Atidžiojo grožinių kūrinių skaitymo 
konkurse Greta užėmė  I vietą, konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė“ užėmė III vietą. Eglė Tankelevičiūtė 
– fizikos  olimpiados III vietos laimėtoja ir informacinių technologijų konkurso BEBRAS pirmojo etapo II 
vietos Šiaulių mieste laimėtoja. Vakarė Gotautaitė –
Šiaulių miesto 9-ų klasių istorijos olimpiados II vietos 
laimėtoja. Eglė Genytė - Šiaulių miesto 9-ų klasių 
istorijos olimpiados III vietos laimėtoja. 

 

Visada šiems gabiems mokiniams pasiruošusios padėti 
mokytojos Rasida Laurinavičienė, Gitana Trinkaitė, Vir-
ginija Latožienė, Dalia Četvergienė, Kristina Karošaitė.  

       
 

Gimnazijos vardą garsino ir gausus sportininkų būrys. Vaikinų 
komanda Lietuvos mokyklų žaidynių Šiaulių miesto vaikinų 
turizmo varžybose iškovojo I vietą, merginų tinklinio komanda 
Šiaulių miesto mokyklų tinklinio žaidynėse užėmė II vietą, o 
vaikinų tinklinio komanda Šiaulių miesto mokyklų žaidynėse ir 
moksleivių mėgėjų tinklinio lygos varžybose taip pat užėmė II 
vietą, merginų komanda tarpmokyklinėse lengvosios atletikos 
rungčių varžybose iškovojo II vietą.  
 
 

 
 
Komandas treniruoja nenuilstančios kūno kultūros mokytojos Angelina Burdinienė ir Danguolė Gaubienė.  
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Trys svarbūs gimnazijos gyvenimo momentai 
     „GERUMO AITVARO“ ir „GIMNAZIJOS SĖKMĖS“ nominacijas pristatė etikos mokytoja ir 

karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė. 
Tradicinė „Gerumo aitvaro“ nominacija šiais 
metais skiriama Jūratei Šulskytei. Tai kukli, 
mandagi, kultūringa ,visada pasiruošusi padėti 
mergina, besirūpinanti savo močiute, 
prižiūrinti benamius gyvūnus. 

JŪRATEI ŠULSKYTEI SKIRIAMA 
„GERUMO AITVARO“ NOMINACIJA 

 
 

 
„ROMUVOS SĖKMĖ 2017“ – GRETA NAUJOKAITĖ 

     „Romuvos garbės“ renginio metu buvusiai gimnazistei Gretai Naujokaitei 
buvo įteikta „Romuvos sėkmės“ nominacija. Šios nominacijos iniciatorius yra 
gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, kuris pasiūlė kiekvienais mokslo 
metais ypatingai pagerbti vieną buvusį gimnazijos mokinį, kuris sėkmingai 
siekia savo tikslų, kuria karjerą, noriai savo sėkmės istorija dalinasi su 
mokiniais ir yra jiems pavyzdys. Šių metų nominacijos skyrimo kriterijus – 
sėkminga karjera Šiauliuose. Iš gausaus būrio gimnaziją baigusių ir sėkmingai 
Šiauliuose dirbančių jaunų žmonių išrinkta lietuvių gestų kalbos vertėja Greta 
Naujokaitė. Mergina Vilniaus kolegijoje baigė lietuvių gestų kalbos vertimo 
studijas ir įsidarbino Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centre, ten dirba 
gestų kalbos vertėja. Jau 2 metus jos pagrindinė veikla vyksta Šiauliuose, 
kuriuose teikia paslaugas kurtiesiems, tačiau su rinktine Lietuvos vertėjų 
komanda jai tenka vykti į vertimus kituose miestuose (vertimas 9000 žmonių auditorijai Kaune per Niko 
Vujičičiaus konferenciją, konferencijos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, „Telšiai-kultūros sostinė“ 
renginių ciklas, masiniai Šiaulių arenos renginiai ir t.t.). Greta deleguota kaip viena iš dviejų Šiaulių miesto 
atstovių į lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos valdybą, kurioje svarsto klausimus, susijusius su Lietuvoje 
dirbančių gestų kalbos vertėjų problemomis ir t.t. Greta populiarina gestų kalbą jaunimo tarpe, tad dėstė 
gestų kalbą Šiaulių universitete, vedė gestų kalbos pamokas „Romuvos“ gimnazijoje bei kitose mokyklose, 
vertė Šiaulių televizijos laidas „Savaitės aktualijos“. Ji yra viena iš Šiaulių gestų kalbos video studijos 
„Proforma“ įkūrėjų. Studija kuria informacinius filmukus gestų kalba bei reklaminius filmukus apie kurčiųjų 

bendruomenės renginius. Vienas iš filmukų yra apie „Ro-
muvos“ gimnazijoje vykusią gestų kalbos pamoką. 
https://www.youtube.com/watch?v=8kju7gshQ-Q 
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GIMNAZIJOS METŲ AKTYVISTĖ –abiturientė Dovilė 
Gustytė 

    Mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė paskelbė, kad  gimna-
zijos mokinių savivalda nusprendė METŲ AKTYVISTO nominaciją skirti 
abiturientei Dovilei Gustytei.  

Lietuvos respublikos seimo nario Valerijaus Simulik padėjėja Regina 
Kvedarienė įteikė padėką trečios klasės gimnazistui Donatui Levgaudui 
už rimtą ir atsakingą požiūrį į savo pareigas, už pagalbą renginių metu. 
Donatas – renginių įgarsintojas, apšvietėjas. 

 

    Vakaro metu susirinkusiųjų 
akis džiugino šokių kolektyvo 
„Eurika“ pasirodymai. Buvo 
padėkota šokėjoms –abiturien-
tėms, kurios šoko šiame kolek-
tyve ne vienerius metus. Ypa-
tinga padėka kolektyvo „Euri-
ka“ vadovei Arnoldai Kapačins-
kienei. Žavėjo gimnazijos an-
samblio ir choro dainos. Padė-
kos skirtos ir šių kolektyvų va-

dovei Aušrai Kardašienei bei meno vadovui, kon-
certmeisteriui Arijui Ivaškevičiui, muzikos mokyto-
jai Virginijai Užienei, orkestro vadovui Romualdui 
Žukauskui. 

                     
 Scenoje bendrai dainai susibūrė gimnazijos choras ir 
ansamblis. Ypatinga padėk šių kolektyvų vadovei  
AUŠRAI KARDAŠIENEI 

 

Susirinkusiųjų 
širdis jautria 
daina virpino 

unikalaus balso 
savininkė Gedvilė 

Janulytė. 
Tikimės, kad šios 

jaunos ir labai 
talentingos 

merginos laukia 
nepaprasta 

muzikinė ateitis. 
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Padėka muzikos mokytojai Virginijai Užienei. Muzikuoja jos 
vadovaujama grupė „Relax“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Romuvos“ gimnazijos orkestras. Vadovas – Romualdas Žukauskas. 

      Taigi padėkos, prizai, dovanos buvo išdalinti ir tikrai šią dieną galime vadinti laiminga diena. Toks buvo 
ir vienos ansamblio atliekamos dainos pavadinimas. Laimės paukštė mėgsta drąsius, linkusius rizikuoti, 
bandyti, klupti ir vėl keltis. Ir niekada nenuleisti rankų. Sėkmės visiems jums, prasmingai žengiantiems šiuo 
gyvenimo keliu.  

Puoselėkite savo talentus kaip augalus, laistykite juos žiniomis, užsispyrimu, pergalės troškimu. Ir tada jie 
žydės ir džiugins visų akis ir širdį. Jauni žmonės keičia mūsų gimnazijos, mūsų miesto ir visos šalies ateitį. 

Kai matai švytinčias jauno žmogaus akis, supranti, kad ateities veidas bus gražus. Tegul rytojus atneša 
jums sėkmę, laimę ir sveikatą. 

              Pagerbti moksleiviai, laurus skynę olimpiadose ir konkursuose 
  Kiekvienais metais Šiaulių miesto savivaldybė apdovanoja Šiaulių miesto mokinius, laimėjusius prizines 
vietas įvairiose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Taip pat pagerbiami gabiausius mokinius parengę 
mokytojai. Mokinių ir mokytojų pagerbimo ceremonija „2017 metų geriausieji“ vyko Šiaulių arenos 
Konferencijų salėje. Padėkas įteikė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Padėkota ir mokinių tėvams. 
Apdovanojimų šventę papuošė Šiaulių miesto mokytojų, mokinių ir studentų, dalyvavusių  įvairiuose 
televizijos projektuose, atliekama muzika.2016-2017 mokslo metais miesto dalykinių olimpiadų ir konkursų 
nugalėtojais tapo 225 mokiniai. 42 Šiaulių miesto mokiniai apdovanojimus pelnė ne vienoje, o keliose 
olimpiadose ar konkursuose. Šventėje pagerbti „Romuvos“ gimnazijos mokiniai– Benas Česnauskas, 
Ričardas Navickas, Rūta Švambarytė, Jokūbas Pelanskis. Gabiausius Šiaulių miesto mokinius parengė 182 
mokytojai. „Romuvos“ gimnazijos mokytojai, sulaukę garbingo įvertinimo: Natalija Jackus, Vida 
Norvaišienė, Aurelija Pelanskienė, Giedrė Samalionienė, Teresė Šėporaitienė, Romualdas Uža, Dalia 
Vėlaitienė. 
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Visada nelengva priimti svarbius sprendimus. Ir nesvarbu, su kuo jie 
būtų susiję. O ypač sunku teisingai pasirinkti savo ateities kelią, 

profesiją, veiklą, kuri ne tik padėtų užsidirbti pinigų gyvenimui, bet 
ir teiktų malonumą.  

              „Galimybės renkasi tik pasirengusius protus“.      L.Pasteras 

 
 
 

Gal pradėkime nuo šito... Verta...                     
Apsilankymas Jaunimo darbo centre 

   Ateina laikas pasirinkti, apsispręsti, įvertinti savo galimybes ir norus, kitaip 
tariant, pasirinkti profesiją. Mūsų gimnazijos antrokai lankėsi Jaunimo darbo 
centre, išklausė šios 
įstaigos darbuotojos 
paskaitą, gavo vertingų 

patarimų, atsakė į duotos anketos klausimus.  
Netradicinė anglų kalbos ir Ugdymo 

Karjerai pamoka Policijos Komisariate 
     Lapkričio 26 dieną 2b klasės mokiniai lankėsi Šiaulių 
miesto Vyriausiame Policijos Komisariate, kur 
susipažino su kriminalisto-eksperto darbo specifika, 
tyrimo objektais, priemonėmis ir muziejiniais 
eksponatais. Cheminės laboratorijos specialistės aiškino 
apie alkoholio sudėtį, chemines medžiagas, kurios 
naudojamos kontrabandinio alkoholio maskavimui bei gabenimui per sieną, pabrėžė tokių medžiagų žalą 
žmogaus organizmui. Mokiniai turėjo unikalią galimybę stebėti, kaip, įpylus tam tikrą cheminę medžiagą, 
skaidrus skystis nusidažė skaisčiai rožine spalva, o įpylus kitą medžiagą, vėl įvyko ,,stebuklas" - rožinis skystis 
tapo skaidrus it vanduo. Kriminalistinėje laboratorijoje kiekvienas mokinys paliko savo piršto anspaudą. Visi 
mokiniai gebėjo nustatyti savo piršto atspaudo raštą, palyginti jį su klasės draugų pirštų atspaudais bei nustatyti 
dėsningumus. Kriminalisto-eksperto kabi-nete mokiniai apžiūrėjo gink-lų kolekciją, klausėsi V. Kaz-lausko 
pasakojimo apie kri-minalisto-eksperto profesijos darbo specifiką, pobūdį, as-pektus. Pabaigoje visus suža-vėjo 
V. Kazlausko ir jo au-gintinės borderkolių veislės kalytės labai anglišku vardu Ready For Trouble nuotai-kingas 

pasirodymas. Moki-nius 
lydėjo ir netradicinėje 
pamokoje dalyvavo 
mokytojos V. Balandienė, E. 
Kazlauskienė ir  D. 
Alasauskienė. Po pamokos 
visi buvo vieningi - toks 
mokymosi būdas, kai 
mokiniai turi galimybę 
mokytis realioje aplinkoje, 
informaciją gauti iš 
kvalifikuotų tos srities 
specialistų ir derinti 

praktinius užsiėmimus su teorinėmis žiniomis, labai patrauklus, 
motyvuojantis ir įdomus. Belieka tikėtis, kad kriminalisto-eksperto V. 
Kazlausko viltis, kad galbūt kai kurie čia lankęsi mokiniai ateityje taps 
kvalifikuotais šios specialybės atstovais, išsipildys. 

Pažintinis profesinio veiklinimo vizitas interjero 
projektavimo ir dekoravimo studijoje „Agnės 

dizainas“ 

Būsimas darbas = mėgstama veikla; 
Būsimas darbas = saviraiškos skatinimas; 
Būsimas darbas = tobulėjimo skatinimas; 

Nemėgstamas darbas = laiko gaišinimas; 
Nemėgstamas darbas = įtampa, stresas; 

Nemėgstamas darbas = talentų „laidojimas“. 
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     Lapkričio 7 dieną būrys gimnazistų lankės Interjero 
projektavimo  ir dekoravimo studijoje „Agnės dizainas“. Studijos 
šeimininkė Agnė Petry-lienė   mokinius vaišino žolelių 
arbata,  šiltai ir mielai dalinosi savo profesiniu pasirinkimu, 
kūrybine sėkme ir ambicijomis. Dizainerė papasakojo, nuo ko 
prasideda interjero dizaino kūrimas, negailėjo patarimų, kokius 
gebėjimus turėtų lavinti mokiniai, jeigu nori sėkmingai pasirinkti 
interjero dizaino kūrimo specialybę. Mokiniai sužinojo, kad 
jaukiai įkurtoje studijoje vyksta kūrybiniai projektai, į kuriuos yra 
kviečiami  tiek mažamečiai vaikai, tiek jų mamos pažinti kūrybinį 
džiaugsmą. Studijos šeimininkė  išlydėjo mokinius  kviesdama 
visada sugrįžti.  

Atvirų durų diena ŠVK sveikatos priežiūros fakultete 

    Mūsų gimnazistams duris atvėrė Šiaulių Valstybinės kolegijos Sveikatos 
priežiūros fakultetas. Mokiniai išklausė bendrą paskaitą apie kolegijoje 
vykdomas studijų programas, įsidarbinimo galimybes, studentų laisvalaikį. 
Daug emocijų ir įspūdžių suteikė pažintis su kineziterapeuto, burnos higienos, 
kosmetologo, bendrosios praktikos slaugos ir socialinio darbuotojo profesi-
jomis. Mokiniai apžiūrėjo puikiai įrengtus kabinetus, įrangą, su kuria mokosi 
studentai, klausėsi besimokančiųjų patarimų. Smagu, kad nemaža dalis gimna-
zistų kolegiją paliko tikrai žinodami, kad sugrįš į ją mokytis.  

Programos „Verslumo raktas“ užsiėmimai – 
trumpiausias gimnazistų kelias į verslo pasaulį 

   Nuo šių mokslo metų pradžios Šiaulių „Romuvos“ 1-4 klasių gimnazistai aktyviai įsijungė į visuomeninio 
klubo „Atsakingas Jaunimas“ vykdomą neformaliojo vaikų švie-timo programą „Verslumo raktas“, kuri apima 

keturis vie-nas kitą papildančius verslumo ir ekonominio 
raštingumo ugdymo turinio modulius. Programos esmė – 
ugdyti mokinių verslumą, ekonominį raštingumą, 
supažindinti mokinius su finansų valdymu, verslo aplinka 
ir skatinti juos kryptingai planuoti savo karjerą, ugdyti 
mokinių suvokimą ir gebėjimą save realizuoti skirtingose 
verslo srityse, o taip pat mokinių kūry-biškumą ir lankstų 
mąstymą. Programos užsiė-mimus organizuoja klubas 

„Atsakingas Jaunimas“ ir Šiaulių universiteto 
Ekonomikos katedros dėsty-tojai, Šiaulių 
universiteto Mokslo instituto darbuo-tojai doc. dr. 
Solveiga Skunčikienė, dr. Andrius Rakickas.  

Susitikimas su Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus atstovais 

   Lapkričio 28 d.  3 klasių mokiniai susitiko su 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus vyresniuoju inspektoriumi Remigijumi Rudaičiu ir 
Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininke Irma Bukantiene. Svečiai 
gimnazistus supažindino su įstaiga,  darbuotojų socialinėmis garan-tijomis, 
darbo specifika, laisvalaikiu bei galimybėmis įsidarbinti Tardymo 
izoliatoriuje. 

Išvažiuojamosios KINO KNYGOS dirbtuvės gimnazijoje 
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   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 aiški-nosi, ko reikia norint sukurti 
filmą, kūrė filmo scenarijus, filmavo ir montavo 5 kadrų siužetus. Kas 
žino, o gal ši kūrybinė diena kurio nors gimnazisto širdyje pažadino norą 
tapti režisieriumi.  

 
Gimnazistų išvyka į 

VGTU 

     Gruodžio 9 dieną  didelis 
būrys  2-4 klasių gimnazistų 
lankėsi VGTU atvirų durų 
dienos renginiuose. Mokiniai 

bendravo su įvai-rių fakultetų atstovais, studentais, klausėsi jų 
patarimų, padrąsinimų. Daug gerų emocijų sukėlė įdomios paskaitos, 
ekskursijos po uni-versiteto erdves. Mokiniai, kuriuos domina 
skrydžių valdymo ir pilotavimo studijų programos, vyko į aviacijos 
fakultetą ir ten išbandė simuliacinę įrangą: pilotavo orlaivį.  Ekskursija 
buvo naudinga ir įdomi, pilna nepamirštamų įspūdžių. 

Neįtikėtinos ateities profesijos 

  Dronų valdymo dispečeris, gero oro pardavėjas, atminties 
chirurgas – tai tik keletas profesijų, kurias paminėjo gruodžio 7 
dieną gimnazijoje viešėjusi K.Simonavičiaus universiteto studijų 
koordinatorė. Ji mokiniams įdomiai pristatė, kokios bus popu-
liariausios  profesijos artimiausius 20 metų, kokios profesijos 
atsiras, apie kurias mes šiandien dar nieko nežinome. Mokiniams 
buvo pristatytas ir pats K.Simonavičiaus universitetas, kuris yra 
sparčiai augantis, besiplečiantis ir populiarėjantis.

Paroda „Studijos - 2017“ 

   Mūsų gimnazistai aktyviai  svarsto ir kuria ateities planus  ieškodami tinkamiausio sprendimo kur moky-
tis.  Tuo tikslu didžiulis būrys II-IV klasių mokinių vasario 3 dieną lan-kėsi  tarptautinėje  mokymosi, žinių ir 
karjeros planavimo paro-doje  STUDIJOS-2017, kurioje puiki galimybė  susipažindinanti su studijų galimybėmis 
Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profe-sijomis ir 
specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir 
savanoryste. Šių metų parodos moto – LAISVĖ RINKTIS. Tai galimybė 
savarankiškai ieškoti atsakymų, nebijoti iššūkių ir netra-dicinių 
sprendimų,  drąsiai ieškoti savęs ir rinktis tai, ko nori!  
                                    Apie studijas Danijoje 

    Vasario 13 dieną apie studijas Danijoje mūsų gimnazistams pasakojo 
KALBA.LT atstovas Romanas Šarpanov. Svečias atkreipė gimnazistų 
dėmesį į tai, kuo ypatingos ir išskirtinės yra studijos  Danijoje, kaip 
pildyti dokumentus, pasiruošti stojimo procesui.  Susitikimo metu moki-
niai turėjo galimybę konsultuotis jiems aktualiais studijų pasirinkimo 
klausimais. O vasario 23 dieną vykęs susitikimas su „Personalo valdymo 
sistemos“ projektų vadove Dalia Liolyte. Kaip parašyti gerą CV, 
motyvacinį laišką? Kaip pristatyti save darbdaviui ir papasakoti apie 
darbo patirtį, kai atrodo, jog patirties neturi? Kur ir kaip ieškoti darbo? 
Tai klausimai į kuriuos  išsamiai atsakė viešnia ir  negailėjo patarimų. 

Profesinio veiklinimo vizitas į UAB „Laurema“ 
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     Vasario 21 dieną grupė gimnazistų lankėsi profesinio 
veiklinimo vizitui UAB „Laurema“. Pagrindinė šios įmonės 
veiklos sritis – šilkografinė spauda,  paprastų  lipdukų ir 
lipdukų tekstilei, laikinų tatuiruočių, dekolių gaminimas. 
Mokiniai maloniai nustebo sužinoję,  jog  didelė dalis jaunimo 
mėgstamų dizainerių, mados namų rūbų yra papuošti būtent 
UAB „Lauremoje“.  Vizito metu mokiniai buvo supažindinti 
su įmonės veikla, technologine įranga, šilkografijos ir lipdukų 
gamybos technologijomis, stebėjo darbo procesą, 
patys  pabandė atspausdinti ant medžiagos lip-dukus.   

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

Profesijų mugė 2017 

    Kovo 29 dieną 2c ir 2d klasių mokiniai lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyriuje, kur vyko 
Profesijų mugė 2017. Gimnazistai Statybos skyriaus sporto salėje  turėjo galimybę susipažinti su Šiaulių 

profesinio rengimo centro mokinių sukurtais darbais, 
aktų salėje šalies kolegijos ir universitetai mokinius 
supažindino su studijų programomis. Mugės 
lankytojams pristatyta daugiau kaip 40 specialybių. 
Ekskursijos metu gimnazistai lankėsi Medžio apdir-
bimo ir Statybos praktinių užsėmimų auditorijose. 
Šiaulių profesinio rengimo centras pelnytai didžiuojasi 
ir savo ugdytiniais, ir stipria mokymo baze. 

 
Profesinio veiklinimo diena Šiaulių 

apylinkės teisme 
     II-III klasių gimnazistės planuojančios teisininko karjerą pamokas iškeitė į profesinį „šešėliavimą“ Šiaulių 
apylinkės teisme. Merginos nuo ryto iki vakaro stebėjo, bendravo, gilinosi į darbuo-tojų,  dirbančių 
teisme,   kasdienybę.  Jos sudaly-vavo net trijuose 
teismo posėdžiuose, susitiko su Šiaulių apylinkės 
teismo pirmininko pavaduo-toju  Arūnu 
Bartkumi,  teisėja Ilona Jakubėniene, teisėju dr. 
Mantu Liesiu. Teisinin-kai  įdomiai papasakojo apie 
savo karjeros kelią, profesijai reikalingas žinias, 
gebėjimus, kasdienybę.  

Intensyvūs profesinio veiklinimo vizitai 
vaistinėje „Valerijonas“ 

  Seniausia Šiaulių miesto vaistinė „Valerijonas“ 
visą mėnesį maloniai bendradarbiavo su 
gimnazija  praktiškai parody-dama  vaistinės 



43

darbuotojo, farmacininko kasdienybę. Mokiniai, planuojantys studijuoti farmaciją, lankėsi vaistinėje ir  bendravo 
su draugišku vaistinės kolektyvu, sužinojo senosios vaistinės istoriją, stebėjo, kaip gaminami vaistai ir 
tepalai.  Apsivilkę vaistininko uniformą gimnazistai galėjo pasijusti tikrais vaistinės darbuotojais, išgirsti 
atsakymus į klausimus apie vaistininko-farmacininko profesijos subtlybes. Diena vaistinėje – labai svarbi 
mokiniams sprendžiant, kokį profesinį kelią rinktis toliau. 

                Vilniaus universiteto dėstytojų pamokos gimnazistams 

  Balandžio 20 dieną II-IV klasių gimnazistams istorijos, fizikos, geografijos, etikos, anglų kalbos pamokas vedė 
Vilniaus universiteto dėstytojai. Svečiai atvyko iš fizikos, komunikacijos, filosofijos, chemijos ir geomokslų, 
istorijos ir VU Kauno filialo humanitarų fakultetų. Dėstytojai skaitė įdomias ir praktiškai naudin-gas, mokinio 
akiratį plečiančias paskaitas : „Vizualiniai puslaidininkių taikymai“, „Geografo darbai ir veiklos mies-te“, 
„Šiuolaikinė įžymybių kul-tūra: kaip ir kodėl gimsta žvaigž-dės?“, „Lietuvos kelias į Vasario 16-ąja“, „Iššūkiai 
vertėjui: nuo Viduramžių iki Moderniųjų lai-kų“, „Studijos mąstantiems VU Filosofijos fakultete: filosofija, 
kriminologija, psichologija, so-cialinė politika, socialinis darbas, sociologija“. Mokiniai turėjo galimybę iš pirmų 
lūpų išgirsti apie studijas VU, konkursinius balus, studijų programas..  

 

Kriminalistikos studijų programą pristatė buvęs mūsų gimnazistas 
  Buvęs gimnazistas Edvinas Kazlauskas susitiko su mokiniais, kuriems papasakojo 
apie Policijos Akademijos Kriminalistikos studijas. Buvusių mokinių  karjeros 

pristatymai visada sulaukia 
nemažai dėmesio, nes įdomu 
klausytis buvusio vyresnio 
bendramokslio. Edvinas 
papasakojo apie kriminalisto 
kasdienybę, savo studijas, 
praktiką, supažindino su Policijos 
Akademijos studentų gyvenimu, 
studijų aktualijomis. 
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Socialinė veikla 
Su antrokais  - apie 

savanorystę 
Kas tai? 

      Savanorystė – įvairaus 
amžiaus žmonių, kurie lais-
va valia skiria savo laiką, ži-
nias, patirtį ir energiją vi-
suomenės naudai, atliekama 
veikla, už kurią nėra gauna-

mas piniginis atlygis. Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui, pagalba vienos dienos trukmės 
renginyje, arba didesnės apimties, kai tam skiriama keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę ar net 
kasdien.  Gimnazijos antrokai aktyvūs ir iniciatyvūs, mielai dalyvaujantys gimnazijos ir miesto renginiuose, 
besidomintys įvairia veikla. Todėl būtent jiems ir pasiūlyta pamąstyti apie savanorystę. Su antrokais 
kalbėjosi įvairių renginių organizatorė, savanorė Giedrė Brazlauskaitė. Viešnia kalbėjo apie savanorystės 
svarbą, akcentavo, kad ši veikla ne tik suteikia naujų patirčių ir bendravimo įgūdžių, bet yra svarbi ir 
darbdaviams, renkantis darbuotoją. Jei šiame gyvenime visuomeniniai interesai būtų aukščiau asmeninių – 
šis pasaulis žmogui teiktų daugiau laimės. 

Tolerancijos dienos 
renginiai 

   Lapkričio 15-16 dienomis gimna-
zistai dėmesį skyrė tolerancijos verty-
bei. Kartu su kitų miesto mokyklų mo-
kiniais gimnazijos pirmokai dalyvavo 
Šiaulių universiteto ir Erasmus studen-
tų organizuotame renginyje „Būk mano draugu“. Mokiniai 
klausėsi studentų pasakojimų, diskutavo apie toleranciją, kūrė 
eiles. Lapkričio 16 dieną gimnazijoje vyko akcija „Tolerancijos 
paukštis“. Gimnazijos bendruomenę džiugino per radijo tašką 
skambantys paukščių balsai, o mokiniai dovanojo Tolerancijos 
paukščius.

Lapkričio 17-oji–Tarptautinė nerūkymo diena 

 
    Kiekvienais metais tre-

čiąjį lapkričio ketvirtadienį minima Tarptautinė nerūkymo diena. Tai 
puiki proga atkreipti rūkančiųjų dėmesį į galimybes atsisakyti šio 
ydingo įpročio savo ir savo artimųjų sveikatos labui. Buvusios 
gimnazijos mokinės Gražina ir Regina Poškutės nerūkymo dienai 
paminėti paruošė eskizus specialiems lipdukams. „Romuvos“ gim-
nazijos ir „Romuvos“ progimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje 

„Gimiau nerūkantis“. 

Svečiuose - Lietuvos blaivybės draugijos 
„Baltų ainiai“ lektorius A. Šiukšta 

Lapkričio pabaigoje „Romuvos“ gimnazijoje lankėsi Klaipėdos 
padalinio Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“  lektorius 
A. Šiukšta, kuris 1-ų klasių mokiniams skaitė paskaitą tema 
„Rūkymo žala“. Gimnazistai buvo  skatinami skleisti gyvybės 
kultūrą, rinktis sveiką gyvenimo būdą. 
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Gerumo per daug nebūna 

   Gruodžio 13 d. – Šv. Liucijos, arba kitaip 
Šviesos dieną gimnazijos savanoriai aplankė Rė-
kyvos savarankiško gyvenimo namų gyventojus. 
Artėjančių švenčių proga senjorams dovanojo 
savo gamybos dovanėles – kalėdines puokšteles. 
Globos namų gyventojai buvo maloniai nustebinti 
ne tik galimybe pasipuošti savo gyvenamą erdvę, 
bet ir parodytu jaunimo dėmesiu, bendravimu, 
šypsena. 

 
          Išvyka į Šiaulių miesto kūdikių namus 

     

 

      Sausio pradžioje 2e mokinės Ugnė Gudauskytė, Ieva Iva-
nauskaitė, Gerda Kriovaitė, Egvilė Ulčinaitė su socialine peda-
goge Raimonda Samuiloviene lankėsi Šiaulių miesto kūdikių 
namuose. Gimnazijos atstovės mažyliams įteikė dovanas (saus-
kelnes, drabužėlius, higienos prekes), kurias gimnazistai rinko 
Kalėdinės labdaros akcijos „Pabūk su manimi“ metu. Kūdikių 
namų auklėtiniai ir darbuotojai dėkoja už padovanotas džiaugs-
mo akimirkas ir gerumą.  

 
SAVAITĖ BE PATYČIŲ 

Susitikimas su Šiaulių miesto ir rajono PK 
bendruomenės pareigūnu „Teisė rinktis“ 

   Kovo 20 d. 2c ir 2e klasių mokiniai  susitiko su Šiaulių miesto ir 
rajono PK bendruomenės pareigūnu Donatu Verkiu. Svečias dar kartą 

mokiniams priminė apie pavojus, patyčias kibernetinėje erdvėje, apie skaudžias pasekmes ir apie kiekvieno 
piliečio atsakomybę. Be to, pareigūnas priminė, kad kiekvienam, patyrusiam patyčias, būtina kreiptis 
pagalbos. 
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Susitikimas su gimnazijos psichologe 
Virginija Servutiene  

„Atpažink patyčias, stabdyk jas, 
išvenk jų “ 

    Kovo 20 d. 1b klasės mokiniai susitiko su 
gimnazijos psichologe Virginija Servutiene. 
Psichologė atkreipė mokinių dėmesį, kad ty-
čiojimosi situacijos stebėtojai dažniausiai yra 
„žiūrovų auditorija“, kuri stebi priekabiavimą 
ir nesiima jokių veiksmų. Toks stebėjimas tik 
dar labiau skatina tyčiojimąsi, nes prieka-
biautojas tokiu būdu geriau įtvirtina savo 
jėgos statusą. Viešnia skatino mokinius ge-
riau pažinti save, gimnazijoje kurti palankią 
atmosferą, nebijoti teisę kreiptis pagalbos į specialistus. 

Mokinių mini konferencija „Padovanosiu tau draugystę“ „Romuvos“ progimnazijoje 
 

   Kovo 21 d. 2a klasės mokiniai Vilita 
Vainauskaitė ir  Kasparas Kovaliovas daly-
vavo „Romuvos“ progimnazijoje organi-
zuotoje mokinių mini konferencijoje „Pa-
dovanosiu tau draugystę“. Savanoriai pris-
tatė „Romuvos“ gimnazijos mokinių seimo 
atliktą tyrimą apie gimnazistų emocinę bū-
seną mokykloje. Be to, gimnazistai orga-
nizavo įvairias veiklas, skatinančias drau-
gišką bendravimą ir puikią visų dalyvių 
nuotaiką. 

 

 
„Gegužės mėnuo – mėnuo be smurto“ 

   1995 m. liepos 3 d. Lietuva ratifikavo Jungtinių 
Tautų vaikų teisių konvenciją. Iniciatyvos paskelbti 
gegužę mėnesiu be smurto prieš vaikus ėmėsi 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei vaikų 
teisių gynimo organizacija „Gelbėkit vaikus“. 
Gimnazijoje savanoriai parengė stendinę medžiagą, 
vykdė akciją, atlikta mokytojų, darbuotojų ir 
mokinių apklausa. Visų šių priemonių tikslas – 
visuomenės atsakomybės skatinimas už kiekvieną 
vaiką ir nepakantumo smurtui ugdymas. Į klausimą 
„Ar vaikystėje, paauglystėje gavo nuo tėvų diržo?“ 
iš 40 apklaustų mokytojų, gimnazijos darbuotojų 30 

atsakė „taip“, o  iš apklaustų 72 1-4 klasių gimnazistų  - „taip“ 
atsakė 39, „ne“– 33. Vaikai augdami visuomenėje, kur egzistuoja 
smurtas ir prievarta, gali prarasti pasitikėjimą tiek suaugusiais, 
tiek savimi, išmokti tokių bendravimo būdų, kurie pagrįsti 
agresija bei prievarta. Jie tampa nesaugūs.„ Mes dar nežinome, 
koks galėtų būti pasaulis, jeigu vaikai augtų nepatirdami 
prievartos, smurto, pažeminimo, jeigu suaugusieji gerbtų ir 
elgtųsi su jais kaip su svarbiais žmonėmis.“ (Alice Miller) 
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KUR KNYGŲ PUSLAPIUOSE IŠMINTIS GYVENA... 
BIBLIOTEKA

Smagu, kad mokslo metus pradėjome nuo dovanų... O biblioteka jų šių mokslo metų pradžioje gavo išties 
nemažai.  

     XI laidos abiturientų dovana 

    Siekis atskleisti ir išryškinti bibliotekų privalumus bei 
skaitymo naudą paskatino LR Seimą 2016-uosius 
paskelbti Bibliotekų metais.  Mūsų gimnazijos biblioteka 
– jauki, moderni, turtinga, jos fondai nuolat papildomi 
naujausia  moksline, mokymo ir grožine literatūra. 
Mokiniai visada džiaugiasi, kad gimnazijos bibliotekos 
lentynose gali rasti įvairiausių knygų, o ypač tų, kurios 
yra pačios naujausios. 2016 metais gimnaziją baigę 
abiturientai nusprendė padovanoti mokyklos bibliotekai 
pačių naujausių grožinės literatūros knygų. Tegul 
jauni  žmonės skaito. Tai pakeis jų gyvenimą.  

 
Antrokų dovana bibliotekai  

      Antrų klasių mokiniai kasmet tęsia gražią ir pras-
mingą 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.  

 
Skaitykloje pristatyta gimnazijos 2015/2016 mokslo metų knyga „Prasmingų 

akimirkų mozaika“ 

    Paskutinio rugsėjo penktadienio popietę gimnazijos skaitykloje kvepėjo obuolių 
pyragu ir spaustuvės dažais.  Į ją susirinkę gimnazijos pedagogai, vadovai prie 
arbatos puodelio kalbėjosi apie svarbiausias praėjusių mokslo metų akimirkas: 
jiems pristatyta lietuvių kalbos mokytojų Rasos Malinauskienės ir Giedrės 
Samalionienės sudaryta gimnazijos metų knyga „Prasmingų akimirkų mozaika“. 
Verčiame naują gimnazijos puslapį – dėliojame naujos knygos akimirkas. Ir jos vėl 
bus prasmingos, gražios, įsimintinos. Toks gyvenimas gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieko nėra svarbesnio už gražius 
pėdsakus, paliktus savo  gyvenimo 
kelyje. O kad tų pėdsakų neištrintų 

laikas – žmonės rašo apie tai 
knygas. Gimnazijos Metų knyga –
kiekvieno mūsų ryškus, svarbus, 
įsimintinas pėdsakas. Tegul jų 

būna daugiau... 
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Popietė gimnazijos skaitykloje 

     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 popie-
tėje 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.                            

 

                                                 Knygų Kalėdos  
 
      Jau šeštą kartą Lietuvoje inicijuojama prezidentės Dalios Grybauskaitės akcija „Knygų Kalėdos“. 
Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė aktyviai prisijungia prie šios akcijos. Gimnazistai šiemet 
bibliotekai padovanojo net 36 naujas knygas. Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė dėkojo visoms klasėms, jų 
auklėtojoms, mokytojoms E. Kazlauskienei, A. Būdvytytei, R.Malinaus-
kienei, T. Tekorienei, buvusiai mokinei E. Bagdonaitei už asmenines 

dovanas bibliotekai. Gražios iniciatyvos rezul-
tatas - papildytas bibliotekos fondas. 

Mokytojų kūrybinių darbų paroda 

    Bibliotekoje ne tik ieškome knygų, semiamės 
žinių. Bibliotekoje dažnai organizuojamos įvai-
rios parodos. Prieš Kalėdas bendruomenei savo kūrybinius bandymus pristatė 
muzikos mokytoja Virginija Užienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa 

Malinauskienė. Virginija Užienė  gimnazijos bibliotekoje pristatė savo dirbinius iš šiaudų, dailius papuo-
šalus, Rasa Malinauskienė – savo megztas riešines. Prieš gražiausias metų šventes norisi pasidalinti tuo, kas 
džiugina akis ir širdį....  
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Mokytojų metodinių darbų paroda      
       Gruodžio pabaigoje mokytojai ne tik linki vienas kitam 
sėkmės asmeniniame gyvenime, bet ir pedagoginės sėkmės 
mokant vaikus.  Gimnazijos bibliotekoje buvo  atidaryta mokytojų 
metodinių darbų paroda - įvairių mokomųjų dalykų pedagogai 
pristatė parengtus pamokų pateikčių komplektus, uždavinių 
rinkinius, eksperimentų aprašymus, mokomąsias užduotis bei kitą 
mokomąją medžiagą. Jau ketvirtą kartą tokia forma gimnazijos 
mokytojai dalinasi savo darbo patirtimi, nes tai puiki galimybė ne 
tik pasidžiaugti savo profesine išmone, bet ir pasimokyti iš savo 
kolegų.  

                                  Skaitykloje - nauji stalo žaidimai 
Skaitykloje ne tik skaitome, mokomės, ilsimės, bet ir žaidžiame... 
 
    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 šiais metais 
nupirkti trys nauji stalo žaidimai. Ir tai tik graži pradžia. 
Galvok, žaisk, bendrauk... 

 

Metų knygos rinkimuose Kęstučio Navako romanas 
„Vyno kopija“ sulaukė didžiausio visuomenės 

pripažinimo 

   3a klasės gimnazistai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokoje „Pažintis su Kęstučiu Navaku“, skirtoje 
šalies kultūrinei iniciatyvai - Metų knygos rinkimams. Pamoką 
vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gitana Trinkaitė ir 
bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė. Mokiniams bibliotekininkė 
pristatė poetą, eseistą Kęstutį Navaką, kurio pirmasis romanas „Vyno kopija“ pripažintas geriausia knyga 
Suaugusiųjų kategorijoje Metų knygos rinkimuose 2016. Pateikta informacija bei skaitykloje parengta knygų 
ekspozicija leido gimnazistams susidaryti nuomonę apie romano autorių Kęstutį Navaką, suvokti jį kaip 
išskirtinę asmenybę ir kaip savitą kūrėją. Mokiniai, skaitydami interviu su rašytoju, sužinojo, kad jam 
artimiausias žanras yra poezija, tačiau po pirmojo romano „Vyno kopija“ autorius žada visuomenei pristatyti 
dar ne vieną naują prozos kūrinį. Gimnazijoje tokios netradicinės pamokos, skirtos Metų knygos rinkimams, 
tapo gražia tradicija - mokiniai supažindinami su šiuolaikinės literatūros kūrėjais, skatinami skaityti jų tekstus, 
vertinti, reikšti savo nuomonę, dalyvauti diskusijose. Didžiausias organizatorių tikslas, kad mokiniai domėtųsi 
naujomis knygomis, o svarbiausia jas skaitytų - pamokai pasibaigus, savanoriai savo rankose jau laikė 
geriausią Metų knygą – Kęstučio Navako romaną „Vyno kopija“. 
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Bendradarbiaujame su Šiaulių miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos  „Aido" 

filialu 
        Romuviečių iš medžio pjaustinėtos miniatiūros 
„Saulės mūšio fragmentai" eksponuojami Šiaulių 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos  „Aido" 
filiale. 

Paminėta bibliotekų savaitė 

           Balandžio 24-30 dienomis šalyje minima 17-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šių metų 
tema -  „Tu esi biblioteka“. Minėdami šią savaitę projekto „Jaunimo mokslo kavinė“ nariai dalyvavo 
gimnazijos skaitykloje vykusioje  netradicinėje IT pamokoje „Lobio paieška ir mokslas – informacijos 
ištekliai internete mokymuisi ir studijoms”.  Ją vedė informacinių technologijų mokytoja Nijolė Bružaitė ir 
bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė. Pamokos tikslas - sudominti mokinius  mokslinę literatūrą skaityti ne 
tik elektroniniu variantu internete, bet paimti į rankas mokslinio turinio knygas, esančias gimnazijos 
bibliotekoje, naudoti įvairias programines įrangas 
kuriant  STEM krypties mokymo dalykų plakatus. Mokiniai 
dirbo mažomis  grupelėmis. Visų pirma, jie turėjo atsakyti į 
klausimus apie knygas, bibliotekas, istoriją. Sunkiausias 
klausimas buvo -  „Nuo kelių puslapių spaudinys vadinamas 
knyga?“. Sėkmingai įveikę šį testą, mokiniai turėjo iššifruoti 
su QR kodais užkoduotas užduotis ir susirasti  mokslo 
knygose reikiamą informaciją.  Kai kam prireikė ir 
interneto. Išsiaiškinę užduotį, mokiniai sukūrė STEM 
krypties mokymo dalykų plakatus, kuriuos publikavo 
internete. Projekto nariai parodė, kad moka ne tik 
organizuoti renginius, bet ir pasinaudoti reikiama 
programine įranga (o jų buvo net 5), tikslingai panaudoti 

mobil
iuosi
us telefonus, kritiškai mąstyti ieškant reikiamos 
informacijos ir kūrybingai atlikti užduotis. Pamokos 
metu naudojama mokslinė literatūra iš serijos „Mokslas 
visiems“ sudomino mokinius: turime pirmąjį mokslinės 
literatūros skaitytoją.  Biblioteka ir internetas – tai du 
ištikimi šiuolaikinio pasaulio draugai. Jie padės rasti 
atsakymus į daugelį klausimų. Turėdami žinių būsime 
stipresni, nes žinojimas yra jėga.  

 
        

             Netradicinė dailės pamoka „Ką apie knygą 
pasako jos viršelis?“ skaitykloje 

   Gimnazijos skaitykloje vyko netradicinė dailės pamoka „Ką 
apie knygą pasako jos viršelis?“, kurią kartu vedė dailės 
mokytoja A. Biliuvienė ir bibliotekos vedėja A. Aleknienė. Šią 
netradicinę pamoką organizatorės paskyrė Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.  Antrokai 
dailės pamokose piešė tema „Ką apie knygą pasako jos viršelis?“. Skaitykloje 2b klasės mokiniams 
bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė patarė, kaip išsirinkti knygą bei priminė įsidėmėtiną  „5 pirštų 
automatinės atrankos metodą“, visi drauge diskutavo apie knygos istoriją ir jos ateitį. Mokiniai pristatė ir 
aptarė savo piešinius. Pamokos pabaigoje visi dalyviai parašė, ką kiekvienam reiškia knyga: vieniems knyga – 
tarsi gera draugė, kuri padeda užmiršti rūpesčius, sužinoti kažką naujo, kitiems –  tai apmąstymų šaltinis, 
istorijos dalis ar prasminga laisvalaikio praleidimo forma. Antrokų kūrybiniai darbai ir mintys buvo 
eksponuojami skaitykloje. 
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Apdovanoti aktyviausi skaitytojai 
    Gimnazijoje jau 6 metus tęsiama prasminga tradicija – mokslo metų pabaigoje apdovanojami aktyviausi 
skaitytojai ir skelbiama aktyviausiai per mokslo metus skaičiusi klasė. Tai tradicinis gimnazijos renginys, 
įprasminantis  žmogaus ryšį su knyga. Anot bibliotekos vedėjos Angelės Aleknienės, mokslo metų pradžioje 
sąmoningai neskelbiama apie aktyviausių skaitytojų ir aktyviausiai skaitančios klasės rinkimus, siekiant 
sąžiningų ir pagrįstų rezultatų mokslo metų pabaigoje. Šiemet aktyviausiomis skaitytojomis tapo: Kotryna 
Onaitytė iš 1c klasės, Agnė Karkalaitė ir Augustė Šapkinaitė iš 1d klasės,  net  trys  mokinės iš 2a - tai Ignė 
Laurynaitė, Deimantė Jagminaitė ir Monika Milkintaitė. Kultūrinę patirtį kaupė ir Ugnė Gudauskytė iš 2e, 
Justė Sabanskaitė iš 3a bei Inesa Gilytė iš 3c klasės. Antrus metus iš eilės aktyviausiomis skaitytojomis 
išrinktos dvi gimnazistės - 2d klasės mokinė Greta Kvičiūtė ir 3d klasės mokinė Alvita Lauciūtė. Visiems 
aktyviausiems skaitytojams įteiktos padėkos ir knygų skirtukai, kuriuos gamino gimnazijos mokiniai 
(mokytoja N. Bružaitė). Biblio-
tekos vedėja Angelė Aleknienė 
paskelbė ir aktyviausiai per 
mokslo metus skaičiusią klasę - 
ja tapo 2a (klasės auklėtoja ir 
lietuvių kalbos mokytoja Giedrė 
Samalionienė). Išrinktas ir skaito-
miausių knygų 2016-2017 m.m. 
penketukas. Renginį vainikavo ir 
aktyviausiai skaitančių mokytojų 
apdovanojimas – aktyviausių 
skaitytojų pozicijų per visus gim-
nazijoje organizuotus rinkimus 
niekam neužleidžia lietuvių kal-
bos mokytoja Giedrė Samalio-
nienė bei socialinė pedagogė Rai-
monda Samuilovienė. 
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                Susitikimas su poete  
          Vitalija Pilipauskaite-Butkiene 

  „Romuvos“ gimnaziją ir Naisius sieja graži draugystė. Z.Gėlės 
tėviškėje įsikūręs literatūrinis muziejus kiekvienais metais savo 
premiją skiria menininkams – žodžio meistrams. Rugsėjo 27 dieną 
„Romuvos“ aktų salėje vyko projekto „Z. Gėlės tradicija“ renginys 
– gimnazijos trečiokų susitikimas su 40-ąja Z. Gėlės premijos 
laureate, poezijos knygos „Kvėpuoju“ autore Vitalija Pilipauskaite-
Butkiene. Poetė kalbėjo apie tai, kas yra eilėraštis, kaip jis 
atsiranda, kaip gimsta lyrikos knyga, kaip ji ruošiama spaudai, 
pasakojo apie kūrybinio kelio pradžią, dalijosi gyvenimiškąja 
patirtimi ir, žinoma, skaitė savo eilėraščius.  

 
    Pirmosios knygos laureatė Vitalija Pili-
pauskaitė–Butkienės debiutinis poezijos rin-
kinys Kvėpuoju tapo tikra sensacija. Žymūs 
literatūrologai pratrūko skanduoti straipsniais 
ir pasisakymais socialiniuose tinklapiuose, 
kad turime poezijoje tikrai rimtą kūlverstį–
salto, tą lyg ir bando pasakyti rinkinio 
pabaigoje knygos redak-
torius Aidas Marčėnas, 
kuris teigia, kad tikriausiai 
Kvėpuoju būsiąs tikrosios 
poezijos paslapties įmini-
mas, nors pati autorė eilė-
se sako, kad yra gavusi iš 

draugų nuomonių, kad jos poezija, na, ne visai ta tikroji poezija, nors šiandien, kai poezijos 
rėmai visiškai išsilieję ir sunku supaisyti jos trupančias ir susijungiančias formas, dabar net 
romanai gali būti vadinami iš dalies poezija.  
 

Kartais rimtai, 
Kartais žaidžiu 

Gražiu lietuvišku žodžiu... 
Pasaulį iš garsų kuriu 

Ir tokį šiandien jį turiu, 
Koks pats esu, kas many auga... 

Ar žodį iš savęs kaip draugą 
Paleidžiu aš į Žemę šitą... 

O gal kaip priešą neprašytą... 
Koks mano žodis – toks pasaulis: 

Švelnus, jaukus, šviesus kaip saulė... 
Ar pykčio akmenim aštriais  

Jis visą aplinką sužeis... 
Koks mano žodis – toks ir aš.. 
Kur mūsų žodžiai mus nuves? 

 
                           Lietuvių kalbos mokytoja  
                                    Rasa Malinauskienė 
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Ruduo – susitikimas su savim,        
Kai skraido lapai, kvepiantys 

mintim... 

 
 „Kūrybingumas – kitoks mąstymas.“  
„Man įspūdį paliko menininkės eilėraščiai. 
Tiek daug idėjų, minčių, kokie gražūs 
sakiniai.“ 
„Poezija – tai toks dalykas, kurį man liepia 
perskaityti mano mokytoja, tačiau manau, kad 
mano suvokimas nėra subrendęs iki tokio lygio, jog galėčiau suprasti , 
kokį gėrį teikia poezija.“ 

„Charizmatiška asmenybė. Žavėjausi jos paprastumu, laisvu bendravimu, be jokios baimės.“ 
„Jos kalbos manieros mane sužavėjo labiausiai.“ 
„Įsiminė jos mintis, kad ne tik mokyklos mokytojai yra mokytojai, kad daugelis sutiktų žmonių gali tapti tavo 
mokytojais.“ 
„ Visada reikia klausytis kitų, bet galutinį sprendimą turi priimti tavo 
širdis.“ 
„Ar jos eilėraščiai paremti tikrais faktais? Įdomu...“ ( PASTABA -
eilėraščiuose kalba lyrinis subjektas, jis nėra tapatinamas su autoriumi). 
„Menininkas – drąsus, pamišęs, linksmas, žvelgiantis į pasaulį kitaip.“ 
„Po susitikimo su poete supratau, kad menininkai – įdomios, savotiškos 

asmenybė.“ 

   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 Zur-
baitės (4c) poezijos. Jaunieji literatai dalinosi savo kūry-
biniais potyriais ir įžvalgomis. Renginį vedusios lietuvių 
kalbos mokytojos Vida Norvaišienė ir Rasa Malinauskienė 
kalbėjo apie kūrybos, kaip jauno žmogaus saviraiškos, svar-
bą, žodžio įtaigumą, trumpai aptarė popietės metu skaitytus 
jaunųjų kūrėjų kūrinius. Z.Gėlės auditorijoje kambėjo pir-
mokų Tautvydo Fabijonavičiaus  (akordeonas) ir Deivido 
Pilecko ( pianinas) atliekamas muzikos kūrinys, mokytojos 
Rasos Malinauskienės poezija.  

  Jaunųjų kūrėjų konkursas 
 „RUDENS GODOS –  2016“ 

 
     Jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“ - 
unikali galimybė jaunam žodžio menininkui atskleisti 
savo talentą skaitytojui, sulaukti jo įvertinimų, pasi-
klausyti kitų jaunų žmonių kūrybos. Be to, tai ugdo 
mokinių filologinę kultūrą, skatina jų kūrybinius 
polinkius ir gebėjimus. Mokinių kūryba padeda 
gaivinti ir puoselėti gimtosios kultūros tradicijas. 
Gruodžio 21 d. J. Janonio gimnazijos muziejuje vyko 
Šiaulių jaunųjų kūrėjų konkurso „Rudens godos 2016” 
nugalėtojų pagerbimo popietė. Į renginį buvo pak-
viestos ir mūsų gimnazijos mokinės Viktorija Vai-
čiulytė (4c kl.) bei Šarūnė Kurtkutė (4e kl.). Šarūnė, 
kurianti poeziją, jau antrąkart tapo konkurso laureate, 

o Viktorija pelnė nominaciją už intrigos giją kūryboje. Jauniesiems kūrėjams buvo įteikti Švietimo skyriaus 
padėkos raštai, be to, konkursą parėmė ir knygų dovanojo Seimo narys Stasys Tumėnas.    Rašyk, jaunime, 
kurk, įprasmink savo dienas, suteik formą savo mintims... Tegul prie tavo kūrybos prisiliečia kiti... Nustebink 
juos ir save... Būk ne tik Žmogumi, būk Kuriančiu Žmogumi... 

Viktorija Vaičiulytė Šarūnė Kurtkutė 

TREČIOKŲ MINTYS 
PO SUSITIKIMO SU 
POETE VITALIJA 
PILIPAUSKAITE-

BUTKIENE
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Respublikiniame kūrėjų konkurse –  I vieta 

    Airidas Labinas (4d) jau trečius metus dalyvauja (ir laimi!)  Lietuvos 
edukologijos universiteto (LEU) skelbiamame respublikiniame trumposios 
prozos konkurse. Šiemet jo novelė „Elnių medžioklė“ kompetentingos 
komisijos (dramaturgės G. Labanauskaitės, rašytojo A. Šlepiko, filosofės, 
literatūros kritikės, profesorės J. Baranovos, Lietuvių ir lyginamosios 
literatūros katedros docentės Ž. Kolevinskienės) vėl pripažinta geriausia.  

Konkursas „Taisyklinga kalba - vertybė“ 
      Pirmų-antrų klasių mokinių konkurse „Taisyklinga kalba - vertybė“ 
dalyvavo dvi romuvietės - pirmokė Austėja Valeikaitė ir antrokė Greta 

Petrauskaitė. 2a klasės mokinė Greta konkurse užėmė III vietą. Džiaugiamės 
Gretos laimėjimu. 

 

Tautosakinė – kultūrinė popietė  
„Aš atidarysiu išminties skrynią” 

      Lapkričio pabaigoje, vieną gražią popietę, 
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 mūsų gimnazijos 1 klasių 

komanda prisiminė liaudies išmintį, atlikdami užduotis 
demonstravo savo kūrybiškumą.  Visiems paliko  įspūdį 
gimnazijos  choro vadovės  Aušros Kardašienės renginio 
metu 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 Motiečiūtė, Domantas 
Balčiūnas, Vygintas Stasiulis, Augustė Mockutė, Greta 
Bačiūnaitė, Eglė Genytė, Aušrinė  Misiūtė. Renginį 
organizavo lietuvių kalbos mokytojos  Gitana Trinkaitė 
ir Rasida Laurinavičienė.  

 

Miesto gimnazijų humanitarų kovos 

   Šiais metais Lietuva mini A. J. Greimo 100-
ąsias gimimo metines. Ta proga Stasio Šal-
kauskio gimnazijoje vyko „Humanitarų kovos“. 
Mūsų gimnazijos komanda - Aušrinė Misiūtė 
(1c), Greta Kvičiūtė (2d), Rimantas Januš-
kevičius (3a), Akvilė Juzulėnaitė (4c) ir Paulius 
Marcinkus (4a)  - „Humanitarų kovose“ užėmė II 
vietą. 
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Netradicinės lietuvių kalbos pamokos – susitikimai su 
aktoriumi, skaitovu Raimundu Lukšu 

      Aktorių, skaitovą Raimundą Lukšą mūsų gimnazistai jau puikiai 
pažįsta, ne kartą yra patyrę jo skaitomo žodžio galią. Susitikimai su 
scenos profesionalu vyksta jau keleri metai ir ne vienam yra padėję 
pažvelgti į gerai žinomą literatūros kūrinį kitaip. Netradicinės lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokos - susitikimai vyko ir šįmet. Gruodžio 
pradžioje gimnazijoje viešėjęs aktorius pirmokams skaitė Antuano de 
Sent Egziuperi „Mažąjį princą“ – filosofinę pasaką, kurios universalus 
pasaulis jau daug metų žavi įvairaus amžiaus skaitytojus. Antrokai 
klausėsi Balio Sruogos memuarų knygos „Dievų miškas“, trečiokai – 
Ernesto Hemingvėjaus apysakos „Senis ir jūra“ fragmentų. Ketvirtokai, 
kuriems aktorius palinkėjo sėkmės ruošiantis brandos egzaminams, 
klausydamiesi Just Marcinkevičiaus trilogijos „Mindaugas“, „Mažvydas“ 
ir „Katedra“ ištraukų, mąstė apie valstybingumo, gimtosios kalbos, 
kultūros svarbą. 

Aktorius, skaitovas Raimundas Lukšas  
(nuotrauka iš Bernardinai.lt) 

,,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.  
  Pranešimus XI konferencijai ruošė mokiniai iš Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos ir M.Slančiausko progimnazijos, 
Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos, Panevėžio rajono Dembavos 

progimnazijos, Plungės ,,Saulės“ gimnazijos, Radviliškio Dailės mokyklos ir 
V.Kudirkos pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos ir 
Pakalniškių pagrindinės mokyklos bei Vaižganto progimnazijos, Rietavo 
savivaldybės Tverų gimnazijos, Šiaulių Didždvario, „Saulėtekio“, S.Šalkauskio 
gimnazijų ir Salduvės, V.Kudirkos, „Romuvos“ progimnazijų bei Šiaulių 
Jaunųjų technikų centro, profesinio rengimo centro Technologijų skyriaus. 
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                                            Be įprastų akademinio pobūdžio pranešimų, dalyvius, kaip įprasta, džiugino mokinių 
parengti sceniniai bei stendiniai pranešimai – buvo dainuojama, vaidinama, šokama, 
rodomi mokinių sukurti filmukai, parodėlėse eksponuojami medžio drožiniai, piešiniai, 
dirbiniai iš šiaudų, popieriaus, vilnos. Klausytojai itin džiaugėsi tais pranešėjais, kurie 
sugebėjo kalbėti laisvai, drąsiai, aiškiai dėstyti savo atradimus, pastebėjimus. 
Pasidžiaugta ir klausytojais – susikaupusiais, dėmesingais, bet, žinoma, labiausiai 
vertinančiais linksmus, nuotaikingus kalbėtojus. „Romuvos“ gimnazistams ši konfe-
rencija – nemažas organizacinių gebėjimų išbandymas. Jie ne tik parengė dešimt 
pranešimų, bet ir vadovavo konferencijos posėdžiams, vertino grupių darbus, talkino 
per pietų bei arbatos pertraukas, rūpinosi patalpų sutvarkymu. Buvo rūpesčių ir 
jaudulio, bet liko daug malonių įspūdžių.  Konferenciją organizavo lietuvių kalbos 
mokytojos Dona Jaugienė ir Vida Norvaišienė. 

Miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkės 

       Turėjome kuo džiaugtis paaiškėjus miesto lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiados rezultatams.  Pirmokė 
Emilija Dobrovolskytė (mokytoja Rasida Lauri-
navičienė) savo amžiaus grupėje užėmė III vietą, 3a 
klasės mokinė Ieva Auškalnytė (mokytoja Gitana 
Trinkaitė) trečių klasių grupėje pelnė III vietą. Antrokė 
Ignė Laurynaitė (mokytoja Giedrė Samalionienė) 
laimėjo I vietą ir kovo mėnesį atstovavo gimnazijai ir 
Šiaulių miestui šalies ture Anykščiuose. Ignei sekėsi ir 
ten. Ji respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiadoje įvertinta sidabro medaliu. 

 
Meninio skaitymo konkurso 

laureatė 
   Šiais metais miesto meninio skai-
tymo konkurse įveikė stiprius konku-
rentus ir laimėjo II vietą Miglė 
Lazdauskytė (2c klasė). Miglę kon-
kursui ruošė mokytoja Dalia Čet-
vergienė.               
                                    Šiaulių regiono moksleivių raštingumo konkursas 

       „Romuvos“ gimnazijos raštingiausi mokiniai vasario 22 dieną dalyvavo Šiaulių 
regiono moksleivių raštingumo konkurse, kuris vyko Lieporių gimnazijoje, ir nudžiugino 

puikiais rezultatais. II klasių grupėje Ignė Laurynaitė (mokytoja Giedrė Samalionienė) laimėjo I vietą, III klasių 
grupėje Ieva Auškalnytė (mokytoja Gitana Trinkaitė) - III vietą,  IV klasių grupėje Paulina Janulytė  (mokytoja 
Dona Jaugienė) – I vietą. Auga raštinga jaunoji karta. 
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Sėkminga Mažoji lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

     Žiemos pabaiga buvo vainikuota pergale. Vasario 23 dieną S. Šalkauskio gimnazijoje vyko Mažoji lietuvių 
kalbos ir literatūros olimpiada. Mūsų komanda: Gražvydas Gedminas (1b), Kotryna Rudokaitė (1d), Evelina 
Brazlauskaitė (2c), Egvilė Ulčinaitė (2e), užėmė II vietą.  

Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkursas 

     Šiemet mūsų mokykloje įvyko jau dešimtasis Šiaulių krašto mokinių vieno žanro kūrybos konkursas. 11 
dalyvių iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos, Šiaulių „Saulėtekio“ bei 
„Romuvos“ gimnazijų atsiuntė savo kūrinius vertinimo komisijai. Šiais metais mokiniai turėjo užduotį  - sukurti 
humoreską. Kovo 9 d. konkurso dalyviai, mokytojai ir svečiai susirinko Zigmo Gėlės auditorijoje prie arbatos 
puodelio aptarti rezultatų. 8 – 10 klasių grupėje laureatais tapo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinė Urtė 

Skablauskaitė (mokytoja Ingrida Samu-
lionienė), Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 2a 
klasės mokinė Ignė Laurynaitė (mokytoja 
Giedrė Samalionienė) bei Donatas Gricius iš 
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 
(mokytoja Vita Šventickienė). 11 – 12 klasių 
grupėje laureatais išrinkti Šiaulių „Romuvos“ 
gimnazijos 4c klasės mokinė Milda Zurbaitė 
(mokytoja Vida Norvaišienė) ir Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinys Linas 
Žalandauskas (mokytoja Asta Mazūraitė). 
Naisių literatūros muziejaus nominacija 
atiteko Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 3c 
klasės mokinei Gabrielei Račkauskaitei 
(mokytoja Dona Jaugienė).  

Kovo 11 –ajai – viešosios abiturientų kalbos 

    Netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje „Istorinės 
atminties liudijimai šiandien“, skirtoje Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dienai paminėti. pranešimus pristatė 4a klasės 
mokinys Paulius Marcinkus ir 4c klasės mokinys Kajus Kaz-
lauskas (mokytoja G.Samalionienė),  4e klasės mokinys Eimantas 
Medžiūnas ir 4d klasės mokinė Dovilė Gustytė (mokytoja 
D.Jaugienė). Didelė bendraamžių auditorija turėjo puikią gali-
mybę išgirsti daug naudingos ir įdomios informacijos apie šalies 
istorinius bei kultūrinius kontekstus, o patys kalbėtojai patikrinti 
bei įsivertinti savo viešojo kalbėjimo įgūdžius.  
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Atidusis grožinių kūrinių skaitymo konkursas 

 Nugalėtojų sąraše  - trys romuvietės 

   Kovo pabaigoje Simono Daukanto gimnazijoje jau trečius metus iš eilės vykusio Šiaulių miesto 8-12 klasių 
mokinių „Atidžiojo grožinių kūrinių skaitymo“ konkurso, kurio tikslas, anot organizatorių, išsiaiškinti, ar 

mokiniai geba atidžiai skaityti nemažos 
apimties tekstą, ar įsimena siužetą, ar pastebi 
smulkiausias detales, nugalėtojų sąraše ir trys 
„Romuvos“ gimnazijos mokinės.  Greta 
Petrauskaitė (mokytoja Giedrė Samalionienė) 
laimėjo I vietą antrų klasių grupėje, pirmokė 
Armanda Kropivjanskytė (mokytoja Gitana 
Trinkaitė) ir abiturientė Aurėja Račkevičiūtė 
(mokytoja Dona Jaugienė) savo amžiaus 
grupėse užėmė III vietas.  

 
Nuotraukoje iš kairės – Greta Petrauskaitė ir Armanda Kropivjanskytė 

Sėkmė respublikiniame jaunųjų dramaturgų konkurse 

 Balandžio 6 dieną Panevėžio J. Miltinio gimnazijoje vyko įspūdingas XI respublikinio jaunųjų dramaturgų 
konkurso baigiamasis renginys; organizatoriams buvo atsiųsti 35 kūriniai, vieną jų parašė mūsų abiturientė 
Milda Zurbaitė. Jos drama „Kruizas“ autoritetingos komisijos pripažinta geriausia – Milda tapo šio konkurso 
laureate, apdovanota už temos aktualumą ir sėkmingą alegorinio vaizdo kūrimą. Jaunąją dramaturgę įteikdami 
laimėtojos prizą pasveikino J. Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys bei Panevėžio meras Rytis 
Račkauskas. „Kruizą“ inscenizavo talentingi J. Miltinio gimnazijos mokiniai, vadovaujami jų teatro mokytojo, 
Panevėžio dramos teatro aktoriaus Juliaus Tamošiūno. Šis spektaklis, parodytas baigiamojoje renginio dalyje, 
sužavėjo žiūrovus, jaunoji dramaturgė sulaukė ir 
bendraamžių, ir vertinimo komisijos pagyrų. O gegužės 
18 dieną mūsų gimnazijoje viešėjo Panevėžio J. 
Miltinio gimnazijos jaunieji aktoriai (toje gimnazijoje 
sustiprintas teatro mokymas) su savo mokytojais (teatro 
mokytoju ir spektaklio režisieriumi Juliumi Tamošiūnu, 
lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytoja Roma 
Matusevičiūte, lituaniste ir direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Izolda Pakalniene). Mokiniai rodė spektaklį 
„Kruizas“. Dramos autorė - „Romuvos“ gimnazijos 
abiturientė Milda Zurbaitė. Šį spektaklį pamatė ir visi 
mūsų gimnazistai, nes jaunieji aktoriai iš Panevėžio 
J.Miltinio gimnazijos atvyko pas mus. Labai džiaugė-
mės spektakliu, nuoširdžiu pokalbiu po spektaklio. 
Tokie renginiai, susitikimai keičia jauno žmogaus 
požiūrį į gyvenimą, į pasaulį, į save. 
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Jaunųjų filologų triumfas respublikoje 

    Balandžio 12-14 dienomis Palangoje vyko Jaunųjų filologų konkurso respublikinis etapas, į kurį pateko net 3 
mūsų gimnazijos abiturientai: Karolina Ignotaitė (mokytojos D. Četvergienė ir N. Jackus), Airidas Labinas 
(mokytoja D. Vėlaitienė) ir Milda Zurbaitė (mokytoja V. Norvaišienė). Jaunuosius filologus vertinusi kompe-
tentinga komisija, kurią sudarė žinomi literatūrologai ir rašytojai (R. Tamošaitis, L. S. Černiauskaitė ir kt.), už 
geriausią prozą I vietą skyrė ir aukso medaliu apdovanojo 4d kl. mokinį A. Labiną, o II vieta ir sidabro medalis 
– 4c kl. mokinei  M. Zurbaitei. 

Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti gimnazijoje vyko popietė „Lietuvių kalba 
linksmai“ 

    Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti 
visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos 
kalbos įgūdžių formavimąsi, 2017-uosius paskelbė Lie-
tuvių kalbos kultūros metais, tad „Romuvos“ gimna-
zijos mokiniai jaunuosius savo draugus iš Dainų, 
Gytarių, „Romuvos“ ir „Sandoros“ progimnazijų bei jų 
lietuvių kalbos mokytojas pakvietė į popietę „Lietuvių 
kalba linksmai“.  
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Europos kalbų diena 

Ruduo prasidėjo nuo kaimyniško žvilgsnio į Europą. 
Rugsėjo 26 d. gimnazijoje paminėta Europos kalbų 
diena. Jau tampa tradicija, kad Europos kalbų dieną 
gimnazijoje lankosi ir su mokiniais bendrauja Šiaulių 
universitete pagal Erasmus mainų programą 
studijuojantys studentai iš 
įvairių užsienio šalių. Šį 

kartą pas mus svečiavosi studentės Giulia Piergianni iš Italijos ir Lara 
Geissmann iš Šveicarijos. Pirmų ir antrų klasių mokiniams jos vedė pamokas ir 
pasakojo apie savo šalį, 
kalbą ir kultūrą.

Respublikinis 
vertimo konkursas 

    Mūsų jaunimas ne tik 
mokosi užsienio kalbų, 
tačiau puikiai geba ir 
užsienio autorių tekstus 
versti į gimtąją kalbą. Gruodžio 8 d. Šiaulių  Universitete įvyko  Užsienio kalbų studijų katedros organizuoto 
trečiojo respublikinio vertimo konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Renginyje dalyvavo ne tik konkurso 
prizininkai bei jų mokytojai, bet ir daug garbingų svečių.ŠU Studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys, 
sveikindamas susirinkusius, pasidžiaugė gausiu konkurso dalyvių skaičiumi bei paskatino ir toliau domėtis 
užsienio kalbomis. 

Net 7 mūsų mokyklos mokiniai laimėjo prizines vietas.  
Anglų k.B1  9-10 klasių grupėje: 2 vieta skirta Mėtai Kaselytei (mokytoja R.Švedienė), 3 vieta Paulinai 
Cininaitei (mokytoja R.Švedienė) ir Erikai Mickūnaitei (mokytoja V.Latožienė). 
 B2 11-12 klasių grupėje: 2 vieta Ugnei Jurgelytei (mokytoja D.Nemeikienė), 3 vieta Ivetai Ralytei (mokytoja 
E.Kazlauskienė). 
Rusų k. (11-12 klasių grupėje) 1 vietą laimėjo Ieva Vizgailaitė (mokytoja N.Jackus). 
Vokiečių k. (9-10 klasių grupėje) 2 vieta atiteko Jossef Dembinskis (mokytoja 
A.Būdvytytė). 

Vokiečių kalbos diena

    Spalio 20-ąją dieną Šiaulių universiteto 
bibliotekoje vyko vokiečių kalbos dienai skirtas 
renginys „Mach mit“, kurį „Romuvos“ 
gimnazijos mokytojai ir moksleiviai organizavo 
kartu su Šiaulių universiteto, S. Daukanto ir 
S.Šalkauskio gimnazijų kolegomis. Šiuo rengi-
niu mūsų gimnazija prisidėjo prie pirmą kartą 
Lietuvoje švenčiamos vokiečių kalbos dienos, 
kurios šūkis „Ö kaip vokiškai?“. Vokiečių kal-
bos dienos tikslas – atkreipti dėmesį į vokiečių 
kalbos svarbą šiuolaikiniame mokslo, verslo ir 
kultūros gyvenime. Pirmoji renginio dalis buvo 
skirta Šiaulių miesto 5 klasių progimnazijų moksleiviams, kurie dar tik rinksis antrosios užsienio kalbos 
studijas. Didelį būrį penktokų gimnazistai pakvietė žaisti, dainuoti ir vaidinti vokiškai.  
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    Penktokai mielai bendravo su gimnazijų, kuriose jie mokysis po kelerių moksleiviais ir mokytojais. Antroji 
renginio dalis buvo skirta gimnazistams. Vokiška daina „Danke“ renginio dalyvius sveikino „Romuvos“ 
gimnazijos ansamblis „Fresco“ (vadovė A. Kardašienė). Tema „Vokiečių kalba ir karjera“ su gimnazistais 
bendravo Sonata Aleksandravičienė (UAB M&S Umweltprojekt GmbH atstovė Lietuvoje), Prof. Diana 
Cibulskienė (Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė), Dr. 
Nedas Jurgaitis (Šiaulių valstybinės kolegijos Mokslo skyriaus vedėjas). Nors lektorių profesijos kelias 
visiškai skirtingas, tačiau vokiečių kalba buvo ta ašis, apie kurią sukasi sėkminga jų karjera. Todėl ir 
gimnazistus visi pranešėjai ragino mokytis vokiečių kalbos. „Romuvos“ gimnazijoje vokiečių kalbos mokosi 
87 moksleiviai. Kietą vokiečių kalbos riešutėlį kremta ir 11 trečiokų, kuriems vokiečių kalba – jau trečioji 
užsienio kalba. Nuo šių metų gimnazijoje veikia ir vokiečių kalbos būrelis „Sei cool, sprich Deutsch!“. Jo 
dalyviai antrą kartą išbandys jėgas tarptautiniame debatų projekte, o nauji iššūkiai – tai vokiško teatro 
festivalis ir tarptautinis vokiečių kalbos sertifikatas DSDI. 

Tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas 
(DSD I) 

            Kovo 9 d. aštuoni romuviečiai - Joseffas 
Dembinskis (1c), Gabija Martišiūtė (2a), Ieva Auš-
kalnytė (3a), Smiltė Prokarenkaitė (3a), Paulius 
Užgalis (3a), Mantas Karpas (3 b), Gabija Norke-
vičiūtė (3b) ir Paulina Janulytė (3d) - laikė tarp-
tautinio vokiečių kalbos egzamino pirmąją dalį. 
Sudėtingame keturias valandas trukusiame egza-
mine gimnazistai atliko klausymo, teksto suvokimo 
bei rašymo užduotis. Vokietijos Kultūros ministrų 

konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (DSDI ) yra vokiečių kalbos žinių įvertinimo A2 
arba B1 lygiu įrodymas. Jis plačiau atveria duris  studijoms ir darbo galimybėms ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Šis diplomas galioja norint dirbti ir įgyti profesiją Vokietijoje, mokytis kolegijose bei lankyti 
paruošiamąsias studijas. Egzaminą žodžiu gimnazistai laikė kovo 28 d., o galutinį rezultatą sužinos vasarą, kai 
gaus Vokietijos ekspertų įvertinimus.  

„Tarptautiniuose jaunimo debatuose“ vokiečių kalba  - Pauliaus Užgalio pergalė 
   Balandžio 5 d. mūsų gimnazijoje virė aistringi 
debatai vokiečių kalba, nes čia vyko „Tarptautinių 
jaunimo debatų“ tarpmokyklinis-regioninis finalas, 
kuriame susitiko 8 debatuotojai iš „Romuvos“, S. 
Daukanto, Viekšnių ir S.Šalkauskio gimnazijų. 
„Tarptautiniuose jaunimo debatuose“ dalyvauja 
Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rusijos, Ukrainos, Vengrijos, Slovėnijos ir Slova-
kijos mokyklos, kuriose vokiečių kalba dėstoma 
kaip užsienio kalba. Dalyvauti gali moksleiviai ir 
moksleivės nuo 10-os klasės bei jų vokiečių kalbos 

mokytojai. Debatų tema - „Ar reikia trumpinti vasaros atostogas Lietuvoje ilginant kitas?“ Teisėjams 
Alexander Wölffling (Klaipėdos H.Zudermanno gimnazijos vokiečių 
kalbos mokytojas), Goda Roduner (debatų Vilniuje finalistė) ir Eglė 
Karpauskaitė (debatų Prahoje finalistė, II-osios vietos laimėtoja) teko 
sunki užduotis - įvertinti ir pakomentuoti kiekvieno dalyvio deba-
tavimo įgūdžius pagal keturis kriterijus: dalykinės žinios, iškalba, 
bendravimo įgūdžiai ir gebėjimas įtikinti. Mūsų gimnazijai debatuose 
garbingai atstovavo debiutantas pirmokas Jossef Dembinskis, o 3a 
klasės gimnazistas Paulius Užgalis buvo įvertintas 1-aja vieta. 

Nuotraukoje iš kairės - Jossef Dembinskis, vokiečių kalbos mokytoja 
Aina Būtvydytė ir Paulius Užgalis 
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Karolinos Ignotaitės ir Alenos 
Knyazevos sėkmė 

   Jaunųjų filologų konkurso miesto etapo 
laimėtojos Karolinos Ignotaitės darbas pripa-
žintas geriausiu vertimų sekcijoje (mokytojos 
Natalija Jackus ir Dalia Četvergienė), o Alena 
Knyazeva laimėjo II vietą Šiaulių regiono ben-
drojo ugdymo mokyklų 7-11 klasių mokinių 
rusų (užsienio) kalbos rašinio konkurse „Pasa-

ka apie atgijusį daiktą“. Mokinę konkursui rengė rusų kalbos mokytoja Elena Nachataya. 

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados miesto 
turas 

     Vasario pabaigoje įvyko Lietuvos mokinių rusų kalbos 
olimpiados miesto turas, kuriame 3a klasės mokinė Paulina 
Buitvidaitė laimėjo Ivietą, o 2a klasės mokinė Emilija 
Japertaitė laimėjo II vietą. Mokines  olimpiadai rengė mo-
kytoja Natalija Jackus. 

 
 
 

„Romuvos“ gimnazijoje skambėjo rusų 
autorių poezijos kūriniai 

       Kovo 24 dieną mūsų gimnazijoje tradiciniame rusų 
kalbos raiškiojo skaitymo konkurse pasirodė 38 poezijos 
mylėtojai iš  Šiaulių apskrities mokyklų: Akmenės, Jo-
niškio ir Šiaulių. Mūsų gimnazijai atstovavo 4 gim-
nazistai, visi jie laimėjo prizines vietas. 9-10 klasių 
mokinių grupėje I vietą laimėjo 2a kl. mokinys Sergey 
Nepuchov, III vieta atiteko 1d kl. mokinei Alenai Knya-

zevai ir 1c kl. mokiniui Evaldui Šarauskui. 11-12 mokinių gupėje II vietą pelnė 3 a kl. mokinė Paulina          
Buitvidaitė.  
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GIMTOJI KALBA MOKO PAŽINTI 
SAVO TAPATYBĘ, O SVETIMOS 

KALBOS ATVERIA KELIUS Į 
PASAULĮ. 

 
   Miesto oratorinio meno konkursas anglų kalba 

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijoje vyko Šiaulių miesto mokinių oratorinio meno 
anglų kalba konkursas. Romuvietė 1c klasės mokinė Kotryna Onaitytė 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.  
                                                                                                    Kotryna Onaitytė ir jos mokytoja Rita Švedienė
       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 iš 683 mokyklų skaičius  - 15107 mokiniai iš 28 skirtingų pasaulio šalių. Mūsų mokyklos 
geriausi rezultatai padėjo laimėti garbingą 21 vietą (bendra suma -  1138 taškai). 
1. Jokūbas Pelanskis (4a)  - 117. 
2. Kristijonas Žalys (4a) - 116. 
3. Kasparas Kovaliovas (2a) - 114. 
4. Eimantas Pečauskis (3a) - 114. 
5. Karolina Pieškutė ( 3e)  - 113.5. 
6. Janulytė Paulina (4d) - 113. 
7. Šarūnė Kurtkutė (4e) - 113. 
8. Matas Norvilis (4a) - 112.5. 
9. Paulius Tarasauskas (4d) - 112.5. 
10. Žilvinas Mačiuskis(4c) - 112. 

Paulius Marcinkus – Šiaulių apskrities kūrybinio rašinio konkurso 
prizininkas 

      Paulių Marcinkų, 4a klasės mokinį, lydėjo sėkmė Šiaulių apskrities kūrybinio rašinio konkurse I. 
Poželaitės – Davis premijai  laimėti. Mokinys iškovojo garbingą III vietą ir piniginį prizą.  Pauliui konkursui 
pasiruošti padėjo anglų kalbos mokytoja D.Nemeikienė.  Konkurse dalyvavo daugiau kaip 60 dalyvių iš 

Šiaulių apskrities. Kadangi tai kūrybinio rašinio konkursas, pagrindinis dė-
mesys skiriamas laisvam, kūrybiniam mąstymui bei požiūrio atskleidimui 
įvairiomis temomis. Pauliui sėkmę atnešė pamąstymai apie islamą. Džiau-
giamės Pauliaus laimėjimu. 

Šiaulių miesto meninio skaitymo anglų kalba 
konkursas 

   Kovo 16 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko Šiaulių miesto meninio skaitymo 
anglų kalba konkursas „The Human Story“. Dalyviai varžėsi dviejose kategorijose, skaitė 
prozą arba poeziją. Sveikiname Kristijoną Žalį (4a kl.), kuris 3-4 klasių poezijos 
skaitymo kategorijoje užėmė II vietą. Taip pat džiaugiamės Kotrynos Onaitytės (1c kl.) 
laimėjimu, nes 1-2 klasių prozos  skaitymo kategorijoje ji užėmė II vietą.  

Šiaulių miesto 1-2 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 
 Elžbieta Stankūnaitė, 2d klasės mokinė, užėmė III vietą Šiaulių miesto 1-2 klasių 

mokinių anglų kalbos konkurse.  
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Šiaulių apskrities prancūzų poezijos 
skaitovų konkurso nugalėtojos 

   Gegužės 3 d. ŠU gimnazijoje vyko Šiaulių apskrities prancūzų 
poezijos skaitovų konkursas. Jame dalyvavo ir „Romuvos“ gimnazijos 
4c klasės moksleivės Akvilė Juzulėnaitė ir Justina Vingytė. Mergaitės 
užėmė antrą ir trečią vietas. Šaunu, kad besimokydamos prancūzų 
kalbos, kuri yra trečioji pasirenkama kalba, mokinės pasiekė tokių 
puikių  rezultatų. Prancūzų kalbos mergaites moko mokytoja Irena 
Jakienė. 
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          ISTORIJA 
 
 
 
 
 
 

              Projektas „Skaudūs istorijos 
puslapiai“ 
  Spalio mėnesį aktyviausios projekto „Skaudūs istorijos 
puslapiai“ dalyvės 2d klasės gimnazistės Greta, Erika, 
Laura, Ema, Augustė, Elžbieta, Paulina ir Neringa bei jų 
istorijos mokytoja Ilona Lentinienė dalyvavo 

paskutiniame projekto renginyje Vilniuje. Istorijos mylėtojos dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Vilniaus 
senamiestį, lankėsi Genocido aukų muziejuje, kuriame vyko edukaciniai užsiėmimai. Jų metu gimnazistės 
plačiau ir išsamiau susipažino su lietuvių tremtinių patirtais išgyvenimais, išgirdo, kaip buvo švenčiamos 
tradicinės šventės tremtyje, kokiomis sąlygomis kalėjo lagerių kaliniai, kaip vykdavo pasiruošimas tremčiai ir 
kas vykdavo kelionės metu. Džiugino tai, kad visos kelionės metu mus lydėjo jauni ir istorija besidomintys 
mūsų bendraamžiai. Smagu matyti ir suprasti, kad  jaunuoliai istoriją  gerbia ir brangina, domisi mūsų 
valstybės ir tautos istorija. 

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 mo-kiniai, bet ir atstovai iš S. Daukanto bei Didž-
dvario gimnazijų. 1c klasės mokiniai daly-vavo pilietinėje akcijoje 
„Laisvė“, kurios metu kartu su kitų mokyklų mokiniais uždegė 
žvakutes Prisikėlimo aikštėje. Gim-nazijos bendruomenė, kaip ir 
kasmet, dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija...“ 
ir gimnazijos langus nušvietė uždegtos žvakutės. Tą dieną mokiniai 
ir mokytojai segėjo „Neužmirštuoles“. Šios popierinės gėlytės - tai 
atminties ir pa-garbos 
ženklas kovojusiems už 
Lietuvos laisvę. 

                                              Vasario 16 -oji 
  „Žmogaus prigimtis – siekti laisvės, kuri suteikia 
nepriklausomybę, galimybę rinktis bei priimti sprendimus, 
drąsiai išsakyti nuomonę, kurti ir išreikšti save, išvaduoja iš 
suvaržymų bei apribojimų. Tačiau laisvė, nesusidurianti su 
grėsmėmis ir pavojumi, dulka ir ,regis, netenka vertės. Laisvė – 
lyg oras. Tokia savaime suprantama ir įprasta, kad net 
pamirštama.“ Ignė  Laurynaitė, 2a  
 
  Vasario 13 – 15  dienomis  gimnazijoje vyko   Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirti renginiai. 
 Gimnazistai vykdydami projektą  „Nepamiršta istorija“ dalyvavo  susitikime  su LPKT bendrijos Šiaulių 
skyriaus pirmininke Elzbieta Bagdoniene ir  pilietinėje iniciatyvoje ,, Trispalvis“. Mokiniai rinko artimųjų 
prisiminimus apie jų kovą už laisvę, stengėsi  kūrybingai pavaizduoti  Lietuvos kelią į Vasario 16 –ąją , 
dainavo ir šoko. 1-3 klasių gimnazistai  renginių ciklą užbaigė  pilietiškumo projekto  „Valstybingumo 
kuluarai istorijos paradigmose“ edukacine išvyka į  Radviliškio raj. Minaičių kaime esantį  LLKS Tarybos 
1949 m. deklaracijos paskelbimo memorialą. 

Kiekvieni metai – istorija. 
Kartais atrodo, kad niekas 

nesikeičia. Tačiau tai netiesa. 
Kinta mūsų veidai, mintys, 

keičiasi požiūris. Vieni ateinam, 
kiti išeinam. Pasaulis nuolat juda. 

Jei sustotų – žmonija išnyktų...  
Juda gyvenimas ir gimnazijoje... 

Kitaip ir negali būti... 
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Vasario 16-oji  gimnazijoje ir Prisikėlimo aikštėje... 
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Istorijos olimpiados nugalėtojai 
 Šiaulių miesto 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiadoje 2a klasės 
mokinė Rūta Švambarytė ir 3a klasės mokinys Jovaras Šimulis laimėjo II 
vietą (mokytoja Nida Vaigauskienė). Didžiuojamės jaunaisiais istorikais.  

Visa gimnazija – į lietuvišką filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“ 

Romuviečiai kolektyviai aplankė Šiaulių PC ,,Akropolis“ esantį  kino 
teatrą ,,FORUM CINEMAS". Gimnazistai žiūrėjome naują lietuvišką filmą 
„Emilija iš Laisvės alėjos“. Filmas truko 2 valandas, tačiau, kaip po filmo 

peržiūros įspūdžiais dalijosi gimnazistai, laikas prabėgo labai greitai, nes filmas  visiems patiko. Jie pripažino, 
kad žiūrint tokius filmus reikia gerai žinoti istoriją, tad nuo šiol istoriją studijuos dar uoliau. Filmas paliko gilų 
įspūdį. Po kiek laiko gimnazistai prisipažino, kad tą dieną po filmo 
peržiūros jie jautėsi gana keistai, į daugelį dalykų pažvelgė kitomis 
akimis. Tad nuo šiol domėsimės ne tik koviniais užsieniečių filmais ar 
graudžiomis melodramomis, bet ir gerais ( TIKRAI GERAIS!!!!!!) 
lietuviškais filmais.     

      „Emilija iš Laisvės alėjos“ - 
filmas, dar visai neseniai pasi-
rodęs kino ekranuose, tačiau šį 
filmą jau matė gausybė žmonių. 
Ir labiausiai džiugina tai, kad 
beveik visi filmo buvo sužavėti. 
Man tai pirmas filmas, palikęs 
tokį didelį įspūdį. Dažniausiai 
lietuvių filmai būna ne itin 
aukštos kokybės, ne visus sudo-
mina, tačiau „Emilija iš Laisvės 

alėjos“ – visiška priešingybė. Scenarijus, muzika, nuoširdus aktorių darbas, įtraukiantis siužetas... Visa tai 
man paliko neišdildomą įspūdį. Labiausiai sužavėjo poezija. Kai kurias citatas net panorau išmokti 
atmintinai, kad dar ilgai prisiminčiau ši filmą.“ 

Augustė Mockutė, 1c 

Gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių konferencija  
„Laisvės kelias istorijos tėkmėje” 

Kovo 3 d. Šiaulių „Romuvos” gimnazijoje antrą kartą vyko tarptautinė 
mokinių konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje”. Šiemet buvo 
sulaukta rekordinio dalyvių skaičiaus: artėjant Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai apie laisvę į Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją susirinko 
kalbėtis 200 mokinių iš 30 mokyklų, perskaityta 40 pranešimų. Tai 
patvirtina, kad mūsų jaunimas domisi tautos praeitimi, brangina laisvę. 
Konferencijos dalyvius sveikino gimnazijos direktorius Vytautas 
Giedraitis, LRS narys, istorikas, profesorius Arūnas Gumuliauskas. 
Pranešimai buvo skaitomi keturiose sekcijose: „Asmuo valstybėje“, „Mūsų 
krašto paveldas“, „Istorijos paslaptys“ bei „Skaudūs vingiai“. Visų 
pranešėjų atidžiai klausėsi Šiaulių universiteto istorijos katedros dėstytojai 
ir studentai, kurie išrinko geriausius pranešimus. Pirmojoje sekcijoje buvo 
pristatomi Lietuvos ar tam tikro regiono žinomų asmenybių nuopelnai, jų 
svarbiausi darbai. Sekcijoje „Asmuo valstybėje“ už geriausius pranešimus 

buvo apdovanoti Šiaulių universitetinės gimnazijos mokinys Ainis Pikūnas, antrąją vietą skyrė Šiaulių 
„Romuvos“ progimnazijos mokinė Aidija Mockevičiūtė. Ilgai svarsčiusi, komisija skyrė dvi trečiąsias vietas: 
Emai Grodeckaitei ir Eglei Bladytei iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos bei „Romuvos“ gimnazijos 
antrokėms: Augustei Lemežytei ir Laura Lideikytei. Sekcijoje „Mūsų krašto paveldas“ mokiniai pristatė savo 
miesto ar miestelio paveldo objektus, siūlė keliauti po Šiaurės Lietuvą. Šioje sekcijoje geriausiu išrinktas 
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Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijos mokinių Kęstučio Šiaučiūno, Lijanos 
Mažintaitės darbas apie Joniškio rajono medinius kryžius. Antrą vietą 
laimėjo Kauno senamiesčio progimnazijos aštuntokai, kurie kalbėjo apie 
Laikinąją sostinę, trečia vieta skirta Mažeikių M. Račkausko mokinėms 
Dovilei Zubavičiūtei, Agnei Jankauskaitei, kurios kvietė keliauti ir pažinti 
Židikų seniūnijos paveldo objektus. Sekcijoje „Istorijos paslaptys“ buvo 
kalbama apie Saulės mūšį, bolševikų kovas, du pranešimai buvo kirti šaulių 
sąjungos veiklai nagrinėti, kalbėta apie kovas už laisvę lietuvių literatūroje. 
Šioje sekcijoje dalyvavo ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokinės 
Ramūnė Raziūnaitė ir Dana Jasaitė, kurios kalbėjo apie lietuvių ir latvių 

šventes, tradicijas. Merginos tvirtino, jog turi dvi tėvynes, bet baigusios mokyklą mūsų kaimyninėje šalyje 
studijas tęs būtent Lietuvoje. Geriausiu pripažintas romuviečio gimnazisto Pauliaus Marcinkaus pranešimas 
apie kovą už laisvę lietuvių literatūroje. Antrą vietą laimėjo Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai Ieva 
Stučinskaitė, Emilija Baranauskaitė, Roberta Einorytė, Rokas Šarkus, kurie pristatė Šaulių sąjungos raidą ir 
veiklą. Trečia vieta atiteko Šiaulių S. Šalkauskio gimnazijos mokinei Saulei 
Lenkauskaitei, kuri parengė pranešimą apie bolševikus. Sekcijoje „Skaudūs 
vingiai“ buvo kalbama apie tremtį, partizanus, holokaustą. Kaip teigė 
komisija, būtent šioje sekcijoje sunkiausiai buvo išrinkti laimėtojus, kadangi 
visi pranešimai buvo labai svarūs, įdomūs. Pirmą vietą komisija skyrė Prienų 
„Aušros“ gimnazijos mokiniams Augustei Lyberytei, Aurelijai Valčiukaitei, 
Domantui Šiupšinskui, kurie nagrinėjo savo gimnazijos partizanų veiklą. 
Antrą vietą laimėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinės Agnė 
Mykolaitytė, Greta Malinauskaitė, Austėja Miknevičiūtė, kurios sukūrė filmą 
apie Pakruojo tremtinę ir jos gyvenimą. Trečioji vieta buvo skirta „Romuvos“ 
gimnazijos pirmokėms Eglei Genytei ir Emilijai Dobrovolskytei, pris-
tačiusioms tremtinės Valerijos Jokubauskienės gyvenimą tremtyje, laisvės 
siekį. Visi geriausius pranešimus paengę mokiniai buvo apdovanoti 
konferencijos rėmėjų dovanomis, kurių buvo nemažai, nes renginį sutiko 
paremti Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, turizmo ir 
informacijos centras, Šokolado muziejus, Šiaulių universiteto istorijos ir filosofijos katedra. Konferencijos 
metu dalyviai buvo kviečiami pasidalinti mintimis apie renginį. Svečiai gyrė konferencijos organizavimą, 
gimnazijos erdves, teigė, jog dalyvavimas konferencijoje suteikia galimybę įsivertinti save, pasisemti naujų 
idėjų, praplėsti savo akiratį.  

    
 Susitikimas su Lietuvos politiniu bei visuomenės veikėju ir Nepri-
klausomos valstybės atkūrimo akto signataru Donatu Morkūnu 

   Laisvė yra ypatinga vertybė. Nepakanka ją tik iškovoti, reikia nuolat saugoti 
ir branginti...“ .Taip laisvę apibūdina Lietuvos politinis bei visuomenės 
veikėjas ir Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Donatas Mor-
kūnas. Susitikimas su šiuo išskirtiniu žmogumi mūsų gimnazijoje vyko 
pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Diskusijoje gimna-
zistai išsakė savo mintis, kaip jie supranta, kas yra tikroji laisvė ir kur 
slypi  valstybės stiprybė. 
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Kovo – 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena 

Kovo 11-osios rytą pietinėje Šiaulių miesto dalyje rinkosi 
žmonės – studentai, įstaigų darbuotojai, kariai, savanoriai, 
buvę partizanai, jaunos šeimos, gimnazijų ir progimnazijų 
bendruomenės ir ,aišku, mes  - „Romuvos“ gimnazistai ir 
mokytojai.  Nei vienos svarbios miesto šventės ar renginio 
mes nepraleidžiame. Tą dieną labai pasidžiaugėme, kad 
turime savo skiriamąjį ženklą – žalią šalikėlį su gimnazijos 
pavadinimu, nes didžiausioje minioje akimis galėjome 
susirasti vieni kitus, „žaliuojančius“ iš tolo. O tą rytą minia 

buvo išties didžiulė - neįtikėtinai gausus įvairaus amžiaus 
šiauliečių būrys nešė 400 metrų ilgio tautinę vėliavą iš 
pietinės miesto dalies į centrą, kur vyko iškilmingoji 
renginio dalis ir šventinis koncertas. Žingsniavome su 
daina lietučiui lyjant, išgyvenome keistą, visus vienijantį 
jausmą - bendrystę. Buvo lengva eiti tautiečių būryje, 
įsikibus į savo šalies simbolį. Taip eina žmonės, 
įsikibę širdimi į savo TĖVYNĘ. 

  

 „Kai pamačiau vėliavą, pamaniau, 
kad ji begalinė. Visi draugiškai ne-
šėme vėliavą iki pat miesto centro. 
Užtrukome apie dvi valandas. Šios dvi 
valandos mano atmintyje įstrigs 
ilgam.“KristupasK.(1d) 
 

„Man buvo labai smagu matyti tokią 
patriotišką dvasią lietuvių sielose. Visi 
buvome laimingi. Manau, kad esu 
tikras patriotas, nes nenoriu niekur 

išvykti iš Lietuvos ir norėčiau kiekvienais metais nešti tokią didelę Lietuvos vėliavą.“ Armandas S. ( 1d )  
„Visi buvo patenkinti, vėliava bangavo per visus Šiaulius.“ Irmantas V. ( 1d ) 

Trečiasis Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos 
žinovas“ 

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

  Kovo 9-ąją aštuntų klasių mokiniai iš 
„Romuvos“ progimnazijos ir mūsų gimnazijos 
pirmų klasių mokiniai dalyvavo pilietiškumo 
forume „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“, 
kuris  prasidėjo kiekvieno mokinio pasakytu 
žodžiu apie laisvę. Iš pradžių  mokiniai aptarė 
laisvės sampratą, jos svarbą bei teikiamus 

privalumus
  žmonėms
, (ne)egzistuojančias jos ribas. Vėliau forumo dalyviai lygino filmo 
„Emilija iš Laisvės alėjos“ ir Balio Sruogos  memuarinio romano „Dievų 
miškas“ ištraukas, padarė išvadas, kuo žmogui ir tautai svarbi 
laisvė,  patys įsijausdami į tam tikras scenas ir ištraukas lavino  savo 
vaizduotę ir kūrybiškumą. Renginys praėjo greitai ir mes, pirmų klasių 
gimnazistai,  tikimės, jog panašių susitikimų su aštuntų klasių mokiniais 
ateityje bus ir daugiau.  

Netradicinė istorijos - pilietiškumo pamoka 
Susitikimas su Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 

Šiaulių filialo vadove Valerija Jokubauskiene ir buvusiu 
tremtiniu fotomenininku Eduardu Manovu 

    1d klasėje vyko netradicinė istorijos - pilietiškumo pamoka. 
Pirmokų pamokoje viešėjo Lietuvos Politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė bei 
tremtinys Eduardas Manovas. Svečiai dalijosi prisiminimais  ne 
tik apie tremtį, sunkų pokario gyvenimą, partizaninį karą, bet ir 
laisvę, jos siekį. Tremtiniai akcentavo, kad net ir gyvendami sunkiomis 
sąlygomis Sibire nuolat tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Svečiai teigė, kad 
grįžus į Lietuvą buvo sunku įsitvirtinti gimtoje šalyje. Jauniesiems 
gimnazistams svečiai priminė, kad reikia džiaugtis kiekviena Nepri-
klausomos Lietuvos diena, branginti laisvę, ją puoselėti. 

 

Pažintis su Lietuvos 
kariuomene 

             Kovo 20 d. Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai kartu su Šiaulių miesto karo 
prievolės ir komplektavimo skyriaus atstovais lankėsi Šiaulių "Romuvos" gimnazijoje. Apsilankymo metu 
buvo pristatoma Lietuvos kariuomenė bei artilerijos batalionas. Buvo 
surengta ginkluotės ir technikos paroda, kuri sulaukė nemažo moksleivių 
susidomėjimo. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti po 9 mėnesių tarnybos 
pasilikusį toliau tarnauti profesinėje karo tarnyboje buvusį Šiaulių 
"Romuvos" gimnazijos mokinį apie tarnybą, jos pobūdį ir sunkumus. 
Viso pristatymo metu ir po jo moksleiviai uždavinėjo klausimus 
susijusiu su kario tarnyba, bei turėjo galimybe laimėti kareiviškos 
atributikos. 
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Matematikos mokytojų bendradarbiavimas - 
prasmingas siekis pažinti kiekvieną mokinį ir jam padėti  
     Spalio 12 dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko matematikos moky-
tojų metodinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ir kolegos iš keturių 
Šiaulių miesto progimnazijų - „Romuvos“, Dainų, Gytarių ir „San-

doros“. Susitikimo metu mokytojai aptarė Pagrindinio ugdymo pirmos pakopos mokinių matematikos 
ugdymo(si) pasiekimus. Progimnazijų matematikos mokytojai romuviečiams pristatė buvusių savo mokinių 
(dabar jau I kl. gimnazistų) gabumus, mokymosi motyvaciją, mokymosi įgūdžius ir kitas kompetencijas. 
Keturių progimnazijų ir „Romuvos“ gimnazijos mokytojai pasidalijo gerąja darbo patirtimi, aptarė 
perspektyvinius veiklos planus, analizavo ir lygino matematikos dalyko mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo tvarkas. Tokie dalykų mokytojų susitikimai – puiki galimybė geriau pažinti jauniausius gimnazistus, 
kuriems pirmieji adaptacijos laikotarpio žingsniai yra labai svarbūs. Ne veltui sakoma: „Gera pradžia – pusė 
darbo“. Matematikos mokytojai mano, kad gimnazistai sėkmingai pradėjo šiuos mokslo metus, o jie visada 
stengsis padėti kiekvienam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       O vasario 22 dieną gimnazijoje vykusio susitikimo metu buvo aptarti pirmų klasių mokinių I pusmečio 
matematikos ugdymo(si) pasiekimai. Progimnazijų mokytojoms buvo įdomu sužinoti, kaip sekėsi jų 
buvusiems mokiniams, kokią pažangą jie padarė. Matematikos mokytojai taip pat pasidalijo gerąja darbo 
patirtimi, švietimo naujovėmis. Džiaugiamės matematikos mokytojų bendradarbiavimu ir tikimės, kad ši 
tradicija tęsis ir ateityje!             

.  
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Matematikos olimpiada - konkursas Šiaulių krašto merginoms 
ir vaikinams 

 
     Mūsų  gimnazistės  Ugnė Jurgelytė (4a) ir 
Greta Petrauskaitė (2a) Šiaulių Didždvario 
gimnazijos organizuotoje matematikos olim-
piadoje – konkurse Šiaulių krašto merginoms 
pelnė antrąsias prizines vietas, o J.Janonio 
gimnazijoje organizuotoje Šiaulių krašto vaiki-
nų matematikos olimpiadoje – konkurse mūsų 
gimnazistai Benas Česnauskas (1a) ir Jokūbas 
Pelanskis (4a) pelnė pirmąsias prizines vietas. 
Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės 
kituose konkursuose. 

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.Marcin-kus (4a), K.Žalys (4a). Rezultatai džiugina – abi 
komandos tarp penkiolikos dalyvių užėmė II vietas.   
    Mokiniams pasiruošti padėjo 
mokytojos:  D.Alasauskienė, 
V.Daugelavičiūtė, Z.Savickienė. 
 

Gimnazistų sėkmė ŠU organizuotoje matematikos 
olimpiadoje 

   Gruodžio 10 d. Šiaulių universiteto organizuotoje Šiaulių apskrities 9–
12 (I – IV kl.) klasių mokinių matematikos olimpiadoje sėkmė lydėjo 
mūsų gimnazistus. Pirmąsias vietas užėmė Benas Česnauskas (1a) ir 
Jokūbas Pelanskis (4a), o antrąją vietą pelnė Edvinas Petkevičius (2d).  

Pasaulinė Statistikos diena 

   Spalio 21-ąją dieną Šiaulių univer-
siteto bibliotekoje Pasaulinę Statistikos 
dieną minėjo mokiniai, studentai ir dės-
tytojai. Renginį organizavo Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir bio-
medicinos mokslų fakulteto Informatikos ir matematikos katedra. Jame daly-
vavo gimnazijos antrokės Milena Koršunovaitė ir Austėja Viršilaitė. 
Gimnazistės pristatė pranešimą apie 
statistinį tyrimą „Populiariausi merginų 
ir vaikinų vardai gimnazijoje“. Diena 
praėjo sklandžiai ir įdomiai, gražiai 
paminint Pasaulinę Statistikos dieną. 
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Matematikos olimpiados nugalėtojai 

    Vasaris pažėrė gražių pergalių. Vasario 10 
d. vykusioje Šiaulių miesto matematikos 
olimpiadoje prizines vietas pelnė Ričardas 
Navickas (2a) – I vieta ir Jokūbas Pelanskis 
(4a) - II vieta. Šiuos gimnazistus lydėjo 
sėkmė ir Šiaulių universiteto vasario 25d. 
organizuotose miestų ir rajonų XLVII jaunųjų 
matematikų varžybose. Abu užėmė II prizines 
vietas. Ričardas Navickas pakviestas daly-
vauti 66-osios Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiados šalies etape.  

O kaip šiems vaikinams sekėsi Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje?

    Kovo 17-18 dienomis Kauno „Saulės“ gimnazijoje vykusioje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje  
Ričardas Navickas (2a kl.) ir Jokūbas Pelanskis (4a kl.) džiaugiasi įgiję naujos patirties. Ypač sekėsi Ričardui 
Navickui - mokinio sėkmė buvo įvertinta pagyrimo raštu. Didžiuojamės jais ir linkime jiems sėkmės ateityje.

             Gimnazistės tarptautinėje konferencijoje 

   Kovo 3 dieną Šiaulių universitete vyko tarptautinė konferencija 
„Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos 
projektiniai darbai”. Konferencijoje gimnazijos mokinės Agnetė 
Motuzaitė (2b kl.) ir Laneta Pakštytė (2b kl 
skaitė pranešimą „XX amžiaus matematikos 
vadovėliai”, o Monikos Urbonaitės (3a kl.) ir 
Justės Sabanskaitės (3a kl.) pranešimo tema - 
„Mokausi matematikos. Internetas padeda?” 
Konferencijos dalyvės apdovanotos padėkos 
raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

Matematikos sąsiuvinio konkursas 

    Kovo 15 d. Vykusiame gražiausio, 
tvarkingiausio ir švariausio mate-
matikos sąsiuvinio konkurse, buvo 
išrinktos trys laimėtojos! 1-oji vieta - 
Rimgailė Znutaitė (3b kl.) , 2-3-iąsias 
vietas dalinasi Beata Žiogaitė (1a kl.) 
ir Emilija Šimkevičiūtė (1b kl.). 

Matematikos kūrybinių darbų paroda 

    Kovo 14-16 dienomis gimnazijoje vyko matematikos dienų 
renginiai. Šia proga I aukšto foje buvo eksponuojama mate-

matikos kūrybinių darbų paroda. Gimnazistai ir mokytojai, aplankę parodą, galėjo pasidžiaugti mokinių 
matematiniais piešiniais, sukurtais rebusais ir piramidėmis, atliktais projektiniais 
darbais. Darbai puikūs! Ir ateityje nepraleiskime progos pasinaudoti tuo, kas skatina 
tobulėti ir ugdyti matematinį kūrybiškumą. 
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Mini konferencija „Kita matematikos pusė“  

   Matematikai buvo skirta visa kovo mėnesio savaitė. Vyko 
įvairūs renginiai, o tarp jų ir kovo 14 dieną matematikos 
konferencija, skirta „Pi" dienai paminėti. Renginyje daly-
vavo įvairių klasių mokiniai. Matematikos konferencija 
pradėjo pirmokės Augustė Šapkinskaitė ir Gintarė Pupi-
ninkaitė, vėliau apie didžiuosius matematikos genijus pris-
tatė Z. Savickienės mokinės, trečiokės Smiltė Proka-
renkaitė, Kamilė Kasparavičiūtė, Greta Atkocevičiūtė. 2b 
klasės mokinės Agnetė Motuzaitė ir Laneta Pakštytė papa-
sakojo apie pačius pirmuosius matematikos vadovėlius ir jų 
raidą, o Milena Koršunovaitė ir Austėja Viršulaitė pristatė  

atliktą tyrimą apie mūsų mokyklos mokinių vardus ir atskleidė, kokie vardai vyrauja gimnazijoje. 
Konferencijoje pranešimą skaitė ir Greta Grušaitė bei Karolina Bložytė. Verta paminėti, jog Evija 
Lesanavičiūtė ir Gabija Martišiūtė atliko bandymą su saulėgražomis, jį susiejo su matematika ir įdomiai 
pasidalino savo eksperimento patirtimi. O konferencijos pabaigoje mokinės Kornelija Dacytė ir Austėja 
Andriuškaitė pristatė kitokią matematikos pusę bei atskleidė apie šį mokslą negirdėtų faktų. 

 

 

 

 

 

 

 
Netradicinė matematika dėstytojos paskaitoje 

    Besibaigiantis ruduo buvo sukvietęs visus į Z.Gėlės 
auditoriją, kur 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.  

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2017 
    Kovo 16 dieną gimnazijoje vyko tarptautinis matematikos konkursas 
Kengūra 2017. Šiemet sulaukta 66 dalyvių – 14 pirmokų, 6 antrokų, po 23 
trečiokus ir ketvirtokus. Užduočių atlikimui skirtos 75 minutės. Dauguma 
gimnazistų išties populiariame konkurse dalyvauja jau daugiau nei penktą 
kartą. Pagrindinis moksleivių dalyvavimo motyvas – noras pasitikrinti 
matematines žinias bei gebėjimus, patinka matematika, įdomus renginys. 
Šio konkurso užduočių vertinimai pakankamai skirtingi: vieniems jos 
pasirodė ganėtinai sunkios, kitiems – ne, dar kiti akcentavo, kad jų 
sprendimas – tikras malonumas.  
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    Gimnazijos bendruomenę džiugina tarptautinio matematikos konkurso 
„Kengūra 2017“ rezultatai. Trys gimnazistai pateko į Lietuvos geriausiųjų 11 ir 
12 klasių penkiasdešimtukus. Tai Ignas Kaveckas (3b, 27 vieta), Eglė 
Tankelevičiūtė (3a, 48 vieta) ir Domantas Stankaitis (4c, 32 vieta). Į Šiaulių 
miesto geriausiųjų 9 – 12 klasių dešimtukus pateko net devyni mokiniai: Grantas 
Šapkinas (1d, 5 vieta), Benas Česnauskas (1a, 8 vieta), Greta Petrauskaitė (2a, 7 
vieta), Ignas Kaveckas (3b, 3 vieta), Eglė Tankelevičiūtė (3a, 8 vieta), Domantas 
Stankaitis (4c, 2 vieta), Kristijonas Žalys (4a, 6 vieta), Katrina Kaktavičiūtė (4e, 
9 vieta) ir Mantvydas Glazauskas (4d, 10 vieta). Moksleiviams pasiruošti padėjo 
mokytojos Dalia Alasauskienė, Violeta Daugelavičiūtė ir Zita Savickienė.   
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    Gimnazijoje sustiprintas informacinių technologijų (IT) mokymas 
 „Romuvos“ gimnazijoje – dar daugiau dėmesio informacinėms technologijoms 

   Nuo 2016/2017 m. m. Šiaulių m. „Romuvos“ gimnazijoje stiprinamas informacinių technologijų mokymas, 
daugiau valandų skiriama pamokoms ir papildomam ugdymui informacinių technologijų srityje. 
 Šiuo metu privalomasis informacinių technologijų dalyko turinys yra labiau orientuotas į esamų kompiuterinių 
ir ryšio technologijų, taikomųjų programų taikymus. Tačiau moksleiviai, naudodami kompiuterius ir 
išmaniuosius telefonus kasdien, nemažai reikalingų įgūdžių jau turi. Todėl papildomai bus akcentuojamas 
saugus, efektyvus, kūrybiškas esamų IKT panaudojimas, lavinamas kompiuterinis loginis mąstymas, algoritmų 
sudarymo įgūdžiai, taikomųjų programų projektavimo ir kūrimo įgūdžiai. Be tiesioginių programavimo kalbos 
ir algoritmų užrašymo šia kalba žinių moksleiviai mokysis analizuoti problemas, kelti klausimus, planuoti savo 
veiklą, logiškai algoritmiškai mąstyti, dirbti grupėje, konstruktyviai vertinti savo atliktą darbą. Šie gebėjimai 
reikalingi ne tik besirenkantiems informatikos studijas ir darbą šioje srityje, tačiau ir bet kokioje kitoje veikloje, 
nuo asmeninės ar šeimos poilsinės-pažintinės kelionės planavimo iki steigiamos įmonės veiklos planavimo ir 
vykdymo. Žinoma, visada smagiau matyti savo darbo rezultatą pateiktą vaizdžiai. Todėl bus mokoma ir kurti 
programas, turinčias grafinę vartotojo sąsają, ir interneto svetaines, tam panaudojant animacijas, žaidimus kaip 
dalykinę sritį.  

 
     „Romuvos“ gimnazija šiam žingsniui gerai pasiruošusi ir technologiniu, 
ir metodiniu požiūriu. Joje įrengtos 2 šiuolaikiškos kompiuterių klasės, 
audiovizualinė laboratorija, kompiuteriai savarankiškam darbui ir 
pasirengimui pamokoms pastatyti (ir intensyviai naudojami) bibliotekoje, 
įvairių dalykų mokytojai savo kabinetuose taip pat naudojasi kompiuteriais 
bei išmaniomis lentomis. „Romuvos“ gimnazijos mokytojai ir moksleiviai 
pastaraisiais metais dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose, 
susijusiuose su IT panaudojimu ugdyme. Nordplus Junior finansuojamo 
projekto „Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio pažangai“ vienas 

iš uždavinių buvo stiprinti sąsajas tarp mokykloje įgyjamų žinių ir realaus gyvenimo. Erasmus + Comenius 
projekte „EUapps4us” dėmesio skirta kūrybiškam IT panaudojimui ugdymo procese. Moksleiviai kūrė 
telefonines mokomąsias programėles, padedančias gilinti įvairių dalykų žinias. Su nauja programine įranga 
susipažinta, reprezentaciniai video filmai kurti projekte SMART (a-Mokymas). Visuose šiuose projektuose tiek 
tobulinami gebėjimai efektyviai taikyti technologijas, tiek ugdomas kūrybiškumas ir suteikiama specifinių 
įgūdžių, kurie, galbūt, įtakos ir moksleivių profesijos, susijusios su informatika, pasirinkimą. „Romuvos“ 
gimnazijoje 2016 m. pavasarį organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Praktinis 
moderniųjų technologijų panaudojimas ugdymo(-si) procese“ buvo pristatyti šių ir kitų projektų rezultatai, 
pasidalinta patirtimi su užsienio partneriais.  
    „Romuvos“ gimnazija bus vienintelė gimnazija Šiaulių mieste, kurioje vykdoma tokio tipo iniciatyva. 
Lietuvoje panašios iniciatyvos ėmėsi KTU gimnazija. Ji šiemet įsteigė sustiprinto informacinių technologijų 
mokymo klasę. Tuo tarpu JAV prezidentas B. Obama 2016 m. sausio 30 d. yra paskelbęs iniciatyvą „Computer 
Science for All“, kuriai skiriama 4 milijardai dolerių ir kurios tikslas yra lavinti vaikų nuo darželinio amžiaus 
kompiuterinį mąstymą, kad jie galėtų būti ne tik naudotojais, bet ir kūrėjais šiuolaikiniame skaitmeniniame 
amžiuje.  
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Šiais metais, I ‐ IV klasių mokiniai, be anksčiau siūlytų, galėjo papildomai rinktis 
dar šiuos modulius, būrelius:  
 „Programavimas“ – modulis skirtas III-IV klasių moksleiviams, pasirinkusiems išplėstinį kursą ir 

besigilinantiems į struktūrinį programavimą.  
 „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą” - modulis skirtas III-IV klasių moksleiviams, pasirinkusiems 

išplėstinį kursą ir besidomintiems informacinių technologijų, programavimo taikymu šiuolaikiniame 
pasaulyje.  

 „Foto-Video studija“ - būrelis skirtas I-IV klasių moksleiviams, besidomintiems fotografija bei video filmų 
kūrimu.  

 „Tinklalapių programavimas“ - būrelis skirtas I-IV-ų klasių moksleiviams besidomintiems tinklapių kūrimu, 
programavimu.  

 „IKT šiandien ir rytoj“ - būrelis skirtas I-II-ų klasių moksleiviams, kurie domisi informacinėmis 
technologijomis, jų taikymų galimybėmis kasdieniniame gyvenime.  

Nacionalinis kokybės ženklelis IT projektui SMART 

  2015 m. lapkričio mėnesį startavusio tarptautinio IT projekto „SMART – Systems 
of Mobile Augmented Reality for Teaching“ paraiška įvertinta teigiamai ir šiam 

projektui suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis už kokybiškai 
įgyvendintą projektą. Projekte dalyvavo 3 klasių mokiniai, partne-
riai - moksleiviai iš Portugalijos, Esmoriz miesto. 

 

 

STEM krypties forumas „Jaunimo mokslo kavinė“ 

    Spalio mėnesį mūsų gimnazijoje vyko projekto „Jaunimo mokslo kavinė“ veiklas apibendrinantis renginys - 
STEM krypties forumas „Jaunimo mokslo kavinė“. Renginį organizavo ir pravedė antrų gimnazijos klasių 
moksleiviai. Forumo tikslas – aptarti praeitais mokslo metais gimnazistų vykdytas STEM projekto veiklas, 
kurios suteikė žinių apie matematikos bei informatikos pritaikymą kasdieniame gyvenime bei susipažindino 
mokinius su karjeros galimybėmis šiose srityse. Baigiamajame renginyje moksleiviai skaitė pranešimus apie 
STEM grupelių veiklą, pristatė „Jaunimo mokslo kavinės“ internetinį puslapį, internetinį diskusijų forumą 
Facebook platformoje bei, pasitelkus išmaniąsias technologijas, vykdė forumo dalyvių apklausas. Forumo 
organizatoriai užduočių buvo paruošę ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, kurie sutiko pasidalinti savo 
patirtimi, nepagailėjo patarimų moksleiviams. Renginio metu sportiškos merginos vedė matematinę mankštą, 
kuri nepaliko abejingų. Projektas tęs savo veiklą. Tikimės, kad mokiniai ateityje dar labiau susidomės 
tiksliaisiais mokslais bei  rinksis studijas ir specialybes, susijusias su jais. 

Programuotojo darbas: ką, kodėl ir kaip dirbame? 

Spalio 17 d. informacinių technologijų 
pamoką gimnazijos trečiokams vedė 
NFQ Technologies programuotojas bei 
Šiaulių universiteto studentas Airidas 
Janavičius. Svečias papasakojo apie 
programavimą ir informatiką plačiąja 
prasme, programavimo kalbos pasi-
rinkimą, programų kūrimo metodus ir 
įrankius. Su moksleiviais pasidalino pa-
tarimais, ko ir kaip mokytis, nuo ko 
pradėti, kaip tobulinti savo gebėjimus, 

kokių asmeninių savybių reikia geram programuotojui, papasakojo apie savo darbo patirtį.  
    Ši pamoka buvo  vienas gimnazijoje vykstančių Europos programavimo savaitės renginių.  
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Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių komandinė programavimo olimpiada 

     Spalio 19 d. mūsų gimnazijoje vyko Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių komandinė programavimo 
olimpiada.  Joje dalyvavo Juliaus Janonio, Šiaulių universiteto, Didždvario, Stasio Šalkauskio bei „Romuvos“ 
gimnazijų moksleivių komandos. Iš 4-ių moksleivių sudarytos komandos gavo užduotį – parašyti net 7 
programas, kurių sąlygos reikalavo ne tik mokyklinio informacinių technologijų kurso žinių, bet ir gebėjimo 
programuoti greitai, efektyviai spręsti problemas, taikyti metodines programų kūrimo rekomendacijas, 
kūrybiškumo.  Geriausiai užduotis įveikė ir 1-ą vietą laimėjo Juliaus Janonio gimnazijos komanda. Tik truputį 
mažiau balų surinko nepilnos sudėties Šiaulių  universiteto gimnazijos komanda. Visų dalyvavusių komandų 
parašytose programose galima rasti nestandartinių sprendimų, moksleiviai gerai įsisavinę programavimo 
kultūros reikalavimus, standartiniai algoritmai visų realizuoti be klaidų. Olimpiados metu žavėjo moksleivių 
susikaupimas, gebėjimas siekti tikslo išbandant įvairius metodus. Olimpiadą organizavo gimnazijos 
informacinių technologijų mokytojos. Užduotis padėjo parengti Šiaulių universiteto dėstytojai, o moksleivių 
darbus vernti padėjo Šiaulių universiteto Informatikos specialybės studentai. 

                  II vieta respublikoje projektui „Jaunimo mokslo kavinė“ 

   Lietuvos STEAM entuziastai – 19-a mokyklų komandų (124 vadovai ir mokytojai, 2790 mokinių) 
– ryžosi išbandyti  MARCH projekto partnerių iš 7 šalių (Didžiosios Britanijos, Graikijos, 
Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir  Portugalijos) atrinktas gerąsias patirtis. Gerosios 
patirties išbandymas prasidėjo 2016 m. balandžio mėn. ir vyko iki 2016 spalio pabaigos. 
Išbandymas vyko visose MARCH projekte dalyvaujančiose šalyse. Džiugu, kad mūsų gimnazijos 
projektinės veiklos buvo įvertintos puikiai ir projekto 
komanda užėmė II vietą respublikoje. 

Barclays remiamo projekto 
pristatymas 

   Lapkričio mėnesį 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 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. Šis pristatymas gimnazistams suteikė 
daug žinių. 
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                          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.  

„Jaunimo mokslo kavinėje“ svečiavosi pirmokai 

  „Jaunimo mokslo kavinėje“ pabuvoję pirmokai 
buvo supažindinti su praėjusių metų STEM 
grupelių veikla. Renginio metu buvo aptartos 
paklausiausios ateities profesijos, pristatytas 
internetinis „Jaunimo mokslo kavinės“ puslapis 
bei diskusijų forumas Facebook platformoje. 
Taip pat renginio metu, pasitelkus išmaniąsias 
technologijas, vyko žaidimas, kuriame mokslei-
viai galėjo pasitikrinti, ką žino apie moksli-
ninkus. Tokie susitikimai skatina jaunuosius 
gimnazistus jungtis į įvairios veiklos komandas 
ir išbandyti jose savo jėgas. 

SMART projekto narių organizuotas renginys-akcija 

     Gruodžio 6 d, skaitykloje vyko SMART projekto narių 
organizuotas renginys - akcija „Dovana gimnazijos biblio-
tekai". Projekto nariai padovanojo bibliotekai savo sukurtus 
skirtukus knygoms. Mokiniai padarė el. kopijas lietuvių 
liaudies ornamentų, kuriuos 
matome tekstilėje, drabužių 
puošyboje, keramikoje, ar-
chitektūroje, metalo dirbi-
niuose. 
                            

 Bibliotekos vedėja Angelė  
Aleknienė džiaugiasi   dovana 

MARCH projekto baigiamasis renginys Vilniuje 

   Gruodžio 13 d. Vilniuje vyko MARCH projekto baigiamasis 
renginys. Jame dalyvavo matematikos mokytoja Zita Savickienė ir IT 
mokytoja Nijolė Bružaitė. Renginio metu ne tik džiaugiamės 
rezultatais, bet buvo kalbėta  ir apie projekto tęstinumą, lūkesčius, 

tolimesnę veiklą. Mokytojos taip pat pasidalino savo patirtimi vykdant projektą 
„Jaunimo mokslo kavinė", 
apibendrino projekto veiklas. 
Renginio metu buvo įteiktas 
padėkos raštas projekto ko-
mandai už darbą, įvertintą II 
vieta. Dėkojame mokiniams 
už puikų darbą ir linkime 
sėkmės. 
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Šiaulių miesto 8–12 klasių mokinių informatikos olimpiada 

      Gruodžio 12 d. vyko Šiaulių miesto 8–12 klasių mokinių informatikos olimpiada. Joje dalyvavo 23 Šiaulių 
miesto mokyklų mokiniai. „Romuvos“ gimnaziją atstovavo Kristijonas Žalys, 4kl.(mokytoja N.Bružaitė) ir 
Justinas Kenstavičius, 3kl. (mokytoja L.Tankelevičienė).   Kristijonas  užėmė IV vietą ir jis buvo pakvietas 
dalyvauti Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapo atrankinėje  dalyje. 

                                               Saugesnio interneto diena 

    Saugesnio interneto diena yra 
organizuojama INSAFE tinklo 
kiekvienais metais pirmąjį vasario 
mėnesio antradienį. 2017 m. Sauges-
nio interneto diena daugelyje Europos 
šalių buvo minima vasario 7 d., sie-
kiant paskatinti jaunus viso pasaulio 
žmones saugiau ir atsakingiau nau-
dotis internetu ir mobiliaisiais telefo-
nais. 
    Šiais metais, vasario 7 d. 14.oo val., 
projekto „Jaunimo mokslo kavinė” da-
lyviai organizavo online varžybas 
„Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!” naudojant kompiuterinę programą Skype. 
Varžybose dalyvavo S.Šalkauskio bei „Romuvos” gimnazijų mokiniai, kurie atliko testus, parengtus su 
mokymo platforma Kahoot. Geriausiai pasirodė Rūta Švambarytė („Romuvos“ gimnazija) ir Andra 
Ivaniuščenko (S.Šalkauskio gimnazija). 

Informatikos mėgėjams – paskaita apie kriptografiją 

     Vasario 8 d. 3-ių klasių gimnazistams, 
pasirinkusiems Programavimo modulį, vyko 
Šiaulių universiteto Informatikos ir mate-
matikos katedros lektoriaus Mindaugo Ston-
celio paskaita apie kriptografiją. Lektorius 
moksleiviams suprantamai paaiškino, kas yra 
šifravimas ir dešifravimas, taisyklės ir raktai, 
kur taikoma kriptografija, pristatė kelias 
kriptosistemas: Cezario, Vigenere, Vernamo 
Paskaita vyko paminint saugesnio interneto 
savaitę. Ja stengtasi atkreipti moksleivių dė-
mesį į tai, kad svarbu ne tik saugiai naudotis 
interneto paslaugomis, bet ir kurti saugias 
informacines sistemas.  

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

Modeling“ 

   Tai jau trečias IT projektas, vykdomas kartu 
su partneriais iš Portugalijos. Šiame projekte 
dalyvauja 2-3 klasių „Romuvos“ gimnazijos 
mokiniai ir mokiniai iš Esmoriz miesto (Por-
tugalija). Projekto dalyviai noriai bendrauja 
tarpusavyje. Mokiniai siunčia vieni kitiems 
šventinius sveikinimus, kalbasi forume, orga-
nizuoja tiesioginius internetinius susitikimus – 
varžybas. Kovo 16 dieną vyko draugiškos var-
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žybos „Ką žinome apie Lietuvą ir Portugaliją?“. 
Varžybų metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie 

Lietuvą bei Portugaliją, apie šalių kultūrą, sportą, meną, istoriją. Tokie susitikimai ugdo mokinių Europinę 
kultūrą, patriotiškumą, padeda geriau pažinti partnerių šalis, lavina IT bei 
anglių kalbos įgūdžius.  
    Dar viena graži bendravimo tradicija su partneriais – siuntinys. Šiais 
metais partneriai iš Portugalijos pradžiugino mus ne tik mokinių sukurtais 
darbais, leidiniais, šalies suvenyrais, bet ir skaniais šokoladiniais 
saldainiais. Džiugu tai, kad Portugalijos leidinyje yra paminėta ir „Romu-
vos“ gimnazija – aprašytas 2014-2015 mokslo metais vykdytas bendras 
projektas „Digital eXplorers“. 

 

3D SPAUSDINTUVAS JAU MŪSŲ GIMNAZIJOJE 
Svajonė tapo realybe... 

Paskaita apie 3D modeliavimą ir animaciją Šiaulių universitete 

    Balandžio 5 d. mokyklos 11-okai, pasirinkę programavimo modulį, lankėsi Šiaulių univer-siteto 
Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete. Čia jiems Informatikos ir matematikos katedros 
dėstytoja Asta Margienė vedė paskaitą apie modeliavimą ir animacijos kūrimą 3dsMax įrankiu. Moksleiviai ne 
tik susipažino su darbo 3dsMax pagrindais, sužinojo plačiau apie šį galingą 3D modeliavimo įrankį, bet ir jį 
išbandė atlikdami dėstytojos parengtas užduotis. Mokiniai buvo patenkinti gautais rezultatais, kai kurie labiau 
susidomėjo kompiuterine grafika. Tikimės, kad ateityje moksleiviai ras idėjų, kurioms įgyvendinti panaudos 
savo žinias ir mokyklos nupirktą 3D spausdintuvą joms materializuoti. 

   Balandžio 6 dieną skaitykloje vyko 3D spausdintuvo pris-tatymas. Pristatyme dalyvavo 1 ir 3 klasių mokiniai, 
kurie buvo supažindinti su spausdintuvo veikimo principais bei reikalinga programine įranga. Dabar mokiniai 
turės galimybę įgyvendinti savo sumanymus, atlikti projektinius darbus bei kitas užduotis. 
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Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada

Iš tolimųjų kraštų Ričardas grįžo su bronzine pergale!

Tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje, 2016 metų gruodžio 2–11
dienomis vykusioje Indonezijoje, Balyje, bronzos medalį laimėjo 2a klasės 
gimnazistas Ričardas Navickas (mokytojai Genovaitė Stankevičienė, Lina 
Kneižienė, Romualdas Uža).

Balio sala

Šiaulių miesto mokinių fizikos 
olimpiados nugalėtojai

Vasario 3 d. Juliaus Janonio gimnazijoje 
gimnazijoje vyko 65-iosios Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiados miesto turas. Džiaugėmės ir 
didžiavomės mūsų gimnazistų laimėjimais. 4a 
klasės mokinys Jokūbas Pelanskis užėmė pirmąją 
vietą tarp miesto dvyliktokų (mokytoja Aurelija 
Pelanskienė), 2a klasės mokinys Ričardas Navickas nenugalimas buvo tarp miesto antrokų (mokytojas 
Romualdas Uža) ir Eglė Tankelevičiūtė užėmė trečiąją vietą tarp miesto trečiokų (mokytojas Romualdas 
Uža). Štai tokia auga jaunųjų fizikų karta.

28–asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas

28-ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionato rezultatai -
4a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis laimėjo 2
vietą (mokytoja Aurelija Pelanskienė), o 3a klasės mokinys 
Rimantas Januškevičius bei Eglė Tankelevičiūtė
(mokytojas Romualdas Uža) pateko į geriausiai fiziką 
mokančių vienuoliktokų dvidešimtuką. 

Nuotraukoje iš kairės: Ričardas Navickas, Eglė 
Tankelevičiūtė ir Jokūbas Pelanskis
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22–asis prof. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas 
moksleiviams

Kovo 4 d. Kauno technologijos universitete vyko 22-asis 
Respublikinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas, kuriame buvo 
kviečiami dalyvauti Lietuvos gimnazijų bei vidurinių mokyklų 8–12
klasių moksleiviai. Šiame konkurse 4a klasės mokinys Jokūbas 
Pelanskis laimėjo II vietą.

Fizikos olimpiada

120 geriausių jaunųjų fizikų iš visos Lietuvos balandžio 6 - 8 d. 
rinkosi į Kauno Aleksandro Puškino gimnaziją varžytis dėl aukso, 
sidabro ir bronzos medalių bei teisės atstovauti Lietuvą tarptautinėje 
olimpiadoje.

Iš Šiaulių miesto po atrankos pateko ir du „Romuvos“ gimnazijos 
mokiniai: Ričardas Navickas (2a klasė, mokyt. Romualdas Uža) ir 
Jokūbas Pelanskis (4a klasė, mokyt. Aurelija Pelanskienė). Pirmąją 
olimpiados dieną dalyviai sprendė sudėtingas teorines užduotis, o antrąją -
varžėsi eksperimentiniame ture. Džiaugiamės ir didžiuojamės puikiais 
romu viečių pasiekimais. Ričardas Navickas olimpiadoje iškovojo 
sidabro medalį ir buvo apdovanotas II laipsnio diplomu, o Jokūbas 

Pelanskis pelnė aukso medalį ir I
laipsnio diplomą. Jokūbas taip pat 
gavo kvietimą. dalyvauti atrankos į 
tarptautinę fizikos olimpiadą stovy-
kloje. Mūsų jaunieji fizikai nuolat 
pasiruošę įveikti naujus iššūkius.

Ričardas Navickas

Jokūbas Pelanskis
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Respublikinis T. Grotuso gamtos mokslų 
eksperimentų konkursas                        

    Jau aštuntą kartą susirinko 
Šiaulių ir kitų miestų gimna-
zijų 3-4 klasių mokiniai į 
Teodoro Grotuso eksperi-
mentų konkursą, kuris vyko 
„Romuvos" gimnazijoje. Ja-
me varžėsi geriausi gamtos 
mokslų žinovai. Į renginį at-
vyko ir VU bei ŠU moks-
lininkai. Jie demonstravo įdo-
miuosius chemijos bandymus 
ir dalyvavo vertinimo komi-
sijos darbe. I vieta atiteko 
Šiaulių Didždvario gimna-

zijos komandai, II vieta - Biržų „Saulės" gimnazijai, o III vieta - J. 
Janonio gimnazistams. Geriausiai fizikos eksperimentą atliko S. 
Šalkauskio gimnazijos atstovai, I vietos laimėtoja už chemijos 
eksperimentus tapo J. Janonio gimnazijos komanda, 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. Džiau-
giamės, kad mūsų gimnazijoje yra sudarytos puikios sąlygos 
sudėtingiems moksliniams eksperimentams atlikti. 

  55-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

      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. Ypač 
džiaugėmės Jokūbu ir Ričardu, kurie buvo pakviesti į respublikinį turą Vilniuje. 
Praėjo trys varžybų, atradimų ir draugystės dienos VU. Baigėsi 55-oji Lietuvos 
mokinių chemijos olimpiada. Olimpiada sukūrė aktyvinančią, katalizuojančią 
terpę, galimybę įveikti tai, kas įprastinėmis sąlygomis neįveikiama. Džiaugiamės 
ir didžiuojamės Jokūbu Pelanskiu, kuris olimpiadoje iškovojo bronzos medalį ir 
buvo apdovanotas III laipsnio diplomu. Jokūbas taip pat gavo pakvietimą į 

stovyklą Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete.  

                                                  Galimybė rinktis – einstein LabMate 

   Gegužės 4 dieną „Romuvos“ gimnazijoje svečiavosi UAB „Mokslo technologijos“ atstovė Vitalija 
Arlauskienė ir pristatė kompiuterinę gamtos mokslų laboratoriją einsteinTMLabMate.  Tai intuityvi ir lengvai 
valdoma programinė įranga, kuri padeda mokiniams rinkti, analizuoti ir suprasti eksperimentų rezultatus. Ši 
įranga turi 6 vidinius jutiklius, fiksuojančius aplinkos duomenis ir 60 išorinių jutiklių. Jie reikalingi atliekant 
fizikos, chemijos ir biologijos tyrimus ir eksperimentus. Tai puiki metodinė priemonė 3 ir 4 klasių mokiniams, 
kurie nuo kitų mokslo metų vykdys projektinius ir brandos darbus. Optimaliai sukomplektuotą įrangą įsigis ir 
mūsų mokykla. 
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Integruotoje chemijos pamokoje - vandens 
savybių tyrimas 

   Kiekvienais metais kovo 22 dieną visame pasaulyje 
švenčiama Pasaulinė vandens diena, kurios tikslas - 
skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę 
svarbą. Vanduo yra labai svarbus žmogaus orga-
nizmui. Gyvybiniai procesai gali vykti tik tada, kai 
ląstelėse yra pakankamai vandens. Maitindamasis 
žmogus vidutiniškai per parą suvartoja apie 3, o per 
metus apie 1000 litrų vandens. Todėl labai svarbu ne tik tai, kad jo užtektų, bet taip pat, kad geriamas vanduo 
būtų tinkamos kokybės. Pasaulinė vandens diena paminėta ir gimnazijoje. 1a klasės mokiniams vyko 
integruota chemijos pamoka. Gimnazistai tyrė chemines vandens savybes (vario, geležies, chloridų kiekį), 
analizavo, koks vandens kvapas, skonis, skaidrumas, kietumas. Smagu, kad mokiniai aktyviai dalyvavo 
pamokoje ir sužinojo daug naudingos informacijos. 

Projektiniai darbai gamtos mokslų eksperimentų 
laboratorijoje 

„Teorija be praktikos – sausa šaka“ (J. Gėtė). Šiandien labai svarbu ugdyti 
mokinių praktinius ir tyriminius gebėjimus mokantis gamtos mokslų – 
fizikos, chemijos ir biologijos. Šiuos įgūdžius gimnazistai ugdo Gamtos 
mokslų eksperimentų laboratorijoje. Specialioje mokymo aplinkoje ga-
lima atlikti laboratorinius darbus ir tyrimus naudojant ne tik įprastus 
matavimo prietaisus, bet 
ir eksperimentų duomenų 
fiksavimo, kaupimo ir 
apibendrinimo įrenginį su 

elektroniniais jutikliais. Tai leidžia automatiškai fiksuoti 
eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias fizikines 
vertes bei perduoti jas į kompiuterį, kuriame įdiegta „Data 
studio“ programa išmatuotus duomenis apibendrina ir pateikia 
grafikais arba skaitmenimis. Laboratorijoje žinias gilina gam-
tos mokslų olimpiadų dalyviai, čia laisvu laiku gali dirbti ir 
visi gamtos mokslais besidomintys bei savo kūrybines idėjas 
norintys realizuoti mokiniai. Džiaugiamės aktyvių pirmokų 
Granto Šapkino ir Kristupo Kaunecko (1d) darbu. Nuo šių 
metų 3 klasės gimnazistai, pasirinkę mokytis gamtos mokslus 
A lygiu, laboratorijoje atliks individualius projektinius darbus. 
Įgytos praktinės žinios padės geriau pasiruošti gamtos mokslų 
VB egzaminams. Tikime, kad Gamtos mokslų eksperimentų 
laboratorijoje atsiskleis dar ne vienas talentas. 

 
 

 
Sėkmė Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje 

     Gegužės 7–14 dienomis Kopenhagoje vykusioje Europos Sąjungos 
gamtos mokslų olimpiadoje abi Lietuvai atstovavusios komandos pelnė 
sidabro medalius. Vienos iš komandų sudėtyje buvo ir „Romuvos“ gim-
nazijos 2 klasės mokinys Ričardas Navickas. Sveikiname Ričardą su 
neįtikėtina pergale ir linkime sėkmės ateityje!  
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Respublikinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų 
eksperimentas“  

     Nacionaliniame lankytojų centre praėjusių metų birželio mėnesį vyko 
respublikinio gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ baigia-
masis renginys. Šeši „Romuvos“ gimnazijos mokiniai – Ugnė Jurgelytė, 
Kristijonas Žalys, Robertas Kiela, Augustė Rumbutytė, Gintarė 
Meiženytė, Greta Jakutytė - tapo konkurso laureatais už atliktus du 
tiriamuosius darbus: „Šviesos spektrinės sudėties įtaka sėjamosios graž-
garstės augimui“ ir „ Laukinių augalų, pasižyminčių fungicidinėmis 
savybėmis, įtaka ekologiškai augintų obuolių laikymui ir sandėliavimui“. 
Pastarasis  buvo apdovanotas ir specialiuoju prizu už geriausiai ir 
kūrybiškiausiai atliktą biologijos eksperimentą. Mokiniai gavo  ŠMM I 
laipsnio diplomus ir Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės 
padėkos raštus. Nugalėtojai buvo apdovanoti įvairiais prizais.  Vienas iš 
jų – tai  dviejų dienų kelionė į Estijos AHHAA mokslo centrą. O rugsėjo 
17 dieną buvo pakviesti į Krekenavos regioninį parką. Jame aplankė 
modernų, pagal naujausias technologijas įrengtą lankytojų centrą, 
apžvalgos bokštą, nuo kurio matėme „tamsaus Nevėžio žaliąsias pievas“. 
Sunkus mokinių darbas buvo tinkamai įvertintas ir dovanotos kelionės 
paliko daug įspūdžių. 

Tyrėjų naktis 
          „Nebūtina gimti Einšteinu, kad kasdien atrastum 

ką nors naujo!”  

   Šių metų Tyrėjų naktis, vykusi rugsėjo 30 dieną, visus 
mokslo entuziastus pakvietė į daugiau nei 300 nemokamų 
ir nepakartojamų renginių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Molėtuose ir daugelyje kitų Lie-
tuvos vietų. Mūsų gimnazijos mokiniai irgi įsitraukė į 
Tyrėjų nakties renginius. Ketvirtokai - Kristijonas Žalys, 
Augustė Rumbutytė, Gintarė Meiženytė ir Greta Jakutytė -  

1-2 klasių mokiniams pristatė projekto „Mūsų eksperimentas“ filmukus ir papasakojo apie nuveiktus darbus .  

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 
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Svečiuose  - „Mobilioji bioklasė“ 

        Kovo 24 dieną gimnazijoje įsikūrė „Mobilioji bioklasė“. Į gimnaziją atvyko net 8 bioklasiokai: studentai, 
jaunieji mokslininkai, kurie biologijos kabinetą pavertė tikra biolaboratorija, o gimnazistai tapo jaunaisiais 
tyrėjais. „Mobiliosios bioklasės“ tikslas – supažindinti mokinius su inovatyviais gyvybės moksluose 
taikomais tyrimų metodais. Gimnazistai dirbo su tikra mokslininkų įranga, matė, kaip atrodo DNR, tyrė ją 
moderniais mokslo metodais ir taip susipažino su naujausiomis biomokslų galimybėmis. Šios veiklos metu 
mokiniai ne tik praktiškai atliko tyri-
mus, bet ir turėjo galimybę bendrauti, 
klausti, diskutuoti su atvykusiais bio-
klasiokais apie jų studijas, kasdienybę, 
biochemiko, biotechnologo, genetiko, 
mokslininko profesijas. „Mobilioji 
bioklasė“ – tai pirmoji šalyje mobili 
laboratorija, kuri supažindina Lietuvos 
moksleivius su gyvybės mokslais. 
„Mobiliojoje bioklasėje“ gimnazistai 
gali patys atlikti pažintinius moks-
linius eksperimentus, jiems skaitomos 
mokslo populiarinamosios paskaitos, 
vyksta pristatymai, mokymai ir disku-
sijos. Projektą įgyvendina Vilniaus 
universitetas ir bendrovė „Thermo 
Fisher Scientific“.  
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GEOGRAFIJA 
Šiaulių miesto ir rajono geografijos mokytojų metodinė 

diena „Geografijos mokymas (sis)“ 
    Vasario mėnesį mūsų gimnazijoje vyko geografijos mokytojų metodinė 
diena, kurios tikslas – aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą 
ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę. Šiaulių 
miesto, Ginkūnų, Kairių, Pakapės, Rozalimo (Pakruojo raj.) mokytojai 
dalinosi kūrybinėmis idėjomis, patirtimi, sėkmingos pamokos organi-
zavimo principais, formomis. Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja Gitana 

Kazimieraitienė skaitė pranešimą „Garsiausi Lietuvos piliakalniai“, buvo pristatyta integruota geografijos- 
istorijos pamoka. Artūras Gedminas, Salduvės progimnazijos mokytojas, dalinosi interaktyvių skaitymo metodų 
taikymo geografijos pamokose privalumais. „Saulėtekio“ gimnazijos mokytoja Asta Titenienė pristatė 
gimnazijoje įrengtą mini meteorologinę stotelę ir pasidžiaugė galimybe mokiniams stabėti vietos orus. Apie 
mokinių motyvacijos skatinimą geografijos pamokose kalbėjo „Romuvos“ gimnazijos mokytoja Joana 
Mekšriūnienė. Sukaupta metodine medžiaga, t.y. testais 11-12 klasei, dalinosi Diana Čepauskienė, Šiaulių 
universiteto gimnazijos geografijos mokytoja. Pranešimą „Geografijos pamokų integracija su kitais 
mokomaisiais dalykais“ skaitė Lieporių gimnazijos geografijos mokytojos Renata Kulevičienė ir Loreta 
Kundrotienė. Pamokų ciklą apie kalnus 6 klasei parengė ir pristatė mokytoja Laima Zonienė iš „Juventos“ 
progimnazijos. Zoknių progimnazijos mokytoja Jūratė Paulauskienė dalinosi patirtimi apie patyriminį 
mokymąsi. Apie netradicinėje aplinkoje vedamas geografijos pamokas papasakojo Dalė Lapatinskaitė, Gytarių 

progimnazijos mokytoja. Geografijos moky-
toja Zita Rimkevičienė, dirbanti „Romuvos“ 
progimnazijoje, dalinosi sėkmingos partne-
rystės su Šiaulių universiteto Botanikos sodu 
patirtimi, aptarė ten organizuojamas geo-
grafijos pamokas. Metodinė diena subūrė 
gausų geografijos mokytojų būrį. Pasidžiaugta 
galimybe pasidalinti patirtimi, idėjomis ir 
pagerinti geografijos mokymo ir mokymosi 
kompetencijas. Tikimasi, kad tokia geografų 
diena taps tradiciniu šio dalyko mokytojų 
renginiu. 

Pasaulinės Žemės dienos 
minėjimas 

   Kovo 20 d. visas pasaulis minėjo 
Žemės dieną. „Romuvos“ 2d klasės 
mokiniai kartu su geografijos moky-
toja Joana Mekšriūniene dalyvavo 
Žemės dienai skirtame miesto ren-
ginyje. Prisikėlimo aikštėje susirinkęs 
jaunimas dalyvavo pilietinėje-meni-
nėje akcijoje „Mažas maišelis – di-

delė žala“. Kartu su Šiaulių kultūros centro dailininke Reda Uo-
gintiene buvo sukurta bendra meninė kompozicija iš plastikinių 
maišelių. Renginio metu Šiaulių miesto švietimo įstaigų vaikai ir 
moksleiviai Žemei dovanojo Žemės dienos šokį. Šventės dalyvius visą 
laiką lydėjo šūkis „Mažas maišelis - didelė žala”. Šie žodžiai skatina 
susimąstyti, kokioje Žemėje gyvename ir kaip su ja elgiamės, juk 
gimtąją planetą turime tik vieną. 

 



89

Geografijos olimpiada 

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

Ten, kur yra vietos menui, ten yra vietos žmogaus širdžiai. Protas padaro žmogų galingą, o 
menas – jausmingą. Žinios – šio pasaulio jėga, o menas – šio pasaulio gėris. 

Menų festivalis 

     Rugsėjo 22 d.  gimnazijoje įvyko Šiaulių m. ir apskrities menų festivalis „Šitą žemę man likimas 
dovanojo“, skirtas Saulės mūšio ir Šiaulių m. 780-ajam gimtadieniui paminėti. Įdomiausia, kad šią dieną 
Lietuva minėjo ir M.K.Čiurlionio gimtadienį, Baltų vienybės dieną, rudens lygiadienį. Į festivalį paminėti 
Saulės mūšio ir Šiaulių miesto 780-ojo gimtadienio susirinko šokėjai, dainininkai ir muzikantai iš Šiaulių 
miesto mokyklų, Joniškio, Naujosios Akmenės ir Kelmės rajonų. Skambant šiauliečio kompozitoriaus R. 
Janušo dainai „Čia mūsų miestas“, į salę rinkosi jaunieji atlikėjai ir žiūrovai. Į salę įnešus deglą, suskambo 
žodžiai apie mūsų miestą, dainos apie Lietuvą, karius, lietuvių liaudies dainos ir šokiai. Šventės dalyvius 
pasveikino Šiaulių m. tarybos narė Regina Kvedarienė ir 
gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis. Festivalio pa-
baigoje visi dalyviai buvo pakviesti padainuoti šiauliečio 
kompozitoriaus ir atlikėjo Gyčio Paškevičiaus dainą „Ma-
no kraštas“. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti padė-
kos raštais, rėmėjų įsteigtomis dovanėlėmis ir gimnazijos 
technologijų mokytojo Rimvydo Daužvardžio pagamintais 
medaliais. Festivalio dieną gimnazijos fojė veikė gimna-
zistų kūrybinių darbų ir piešinių parodos, kurias surengė 
dailės mokytoja Armidija Biliuvienė ir technologijų mo-
kytojas Rimvydas Daužvardis.  

                    Romuviečių kūryba -  LR Seime 

    2016 m. spalio mėn. 11 d. LR Seimo Europos informacijos biure atidaryta paroda „PASLAPTYS”, skirta 
Šiaulių miesto 780 metų ir Jovaro progimnazijos 25 metų jubiliejams paminėti. Parodoje pristatomi Šiaulių 
„Romuvos” gimnazijos ir Jovaro progimnazijos mokinių sukurti dekoratyvūs paveikslėliai, pasakojantys 
įvairias istorijas, saugojantys paslaptis ir neišsakytas mintis. 
    Parodos „PASLAPTYS” atidarymo metu mokytojus Vitaliją ir Rimvydą Daužvardžius, ugdžiusius 

jaunuosius kūrėjus, pasveikino LR Seimo Šiaulių 
krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai Vale-
rijus Simulik, Rima Baškienė, Edvardas Žakaris, 
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus 
Formaliojo ugdymo poskyrio vedėjas Rimas Mar-
cinkus, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos 
prezidentas Henrikas Vaišvila. Visi kalbėjusieji pa-
sidžiaugė nuoširdžiomis mokinių sukurtomis mi-
niatiūromis. Parodoje eksponuojami 175 autorių 
kūrinėliai. Technologijų pamokų metu mokiniai 
kūrė, mokydamiesi įvairių technikų bei operacijų 
(pjaustinėdami fanerą siaurapjūkliu, pjaudami, kal-
tuodami medinius tąšelius, jungdami detales klijuo-
jant, kalant vinutėmis, veržiant medsraigčiais, kar-
pydami ir lankstydami skardą, sukdami ir karpy-

dami vielą, naudodami popieriaus, kartono plastiką, degindami degintuvu, jungdami kniedikliu, pindami 
virvutes, siūdami, megzdami, nerdami, siuvinėdami, dekoruodami akriliniais, akvareliniais dažais). Siekta, 
kad kuriant, meistraujant ir pristatant būtų įgyvendintos technologijų dalyko skirtingų programų (kons-
trukcinės medžiagos, tekstilė, elektronika, mityba) gairės. Miniatiūra –dovana, suvenyras, nešantis 
informaciją ateinančioms kartoms apie istoriją, etnokultūrą, įvairias mokinių patirtis. Viena miniatiūra – 
vienas autorius. 
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BALTŲ KARIŲ PORTRETAI 
    Gimnazistai, kurdami Baltų kario portretą, demonstruoja buityje naudotų daiktų antrinį 
panaudojimą. Paveikslėliai komponuojami ant rėmelio tvirtinant skydą, metaliniu šalmu 
dengtą kario galvą, ietį, šarvus. Mokiniai naudojo skirtingas buityje panaudotas 
medžiagas bei meistravimo technikas: rėmelį gamino sujungdami medinius tąšelius, 
skydą klijavo panaudodami gofruotą kartoną. Skydo briaunas dekoravo audinio ar odos 
juostomis, jas daigstydami pasirinktomis siūlėmis. Ant skydo pritvirtino saulės ženklą, 
pagamintą iš susuktų popierinių juostų. Kario portretą formavo klijuodami išpjautus 
faneros sluoksnius. Šarvus gamino karpydami sulčių pakelius. Šalmo detales karpė ir 
lankstė iš metalinių maistinių indelių skardos. 

 
                 Fotografijos paroda „Akimirkos“ 
   Šiais metais gimnazijos žavėjomės pirmame aukšte atidaryta 2-4 
klasių mokinių fotografijos paroda „Akimirkos“. Nuotraukose - 
praėjusios vasaros, atostogų akimirkos. Atidarymo metu autorės 
Neda Norkutė, Ieva Auškalnytė, Justina Elijošiūtė pristatė savo 
nuotraukas. Papasakojo, kaip pavyko pamatyti ir įamžinti puikias 
gamtos, draugų akimirkas, kokiomis  foto raiškos priemonėmis buvo 
užfiksuoti tokie  puikūs kadrai.  

Justina Baublytė XVII- tame respublikiniame muzikos 
festivalyje „Muzika rudens spalvose“ Kaune 

    „Muzika Rudens Spalvose“ jau 17-ka metų kuria šventę vaikams ir 
nuoširdžiai nori parodyti, kaip MEILĖ, DRAUGYSTĖ ir MUZIKA 
gali lietingą rudens dieną sukurti vaivorykštę ir ja leisti grožėtis ne tik 
akims, bet ir išgirsti jos spalvas, pajusti jas ir parsinešti po mažą 
"spalvoto lietaus lašą" namo (R. Beitnaraitė).  Respublikinio  festivalio 
organizatorė  - Rita Beitnaraitė , studijos „Tu ir Aš" vadovė (Kaunas), į 
„Tautos namų“ salę sukvietė virš 40 Lietuvos kolektyvų. Į šį festivalį 

jau ne pirmą kartą vyko ir gimnazijos 
solistė Justina Baublytė (vad. A.Karda-
šienė). Visad gera sugrįžti ten, kur esi lau-
kiamas, įvertintas ir... maloniai nustebintas 
dovanomis. 

„Rudens mozaikos“ laureatų 
koncerte - gimnazijos choras 

   Mėgėjų meno fes-
tivalis „Rudens mo-
zaika“ šiais metais 
organizuojamas jau 16-ąjį kartą. Festivalyje daly-
vaus daugiau negu 150 įvairaus amžiaus kolektyvų 
ir solistų iš Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Šiaulių 
rajonų ir Šiaulių miesto. Festivalis vyks visą 
lapkričio mėnesį ir pakvies žiūrovus net į 7 
skirtingo žanro vakarus, kuriuose pasirodys apie 
2200 dalyvių. Lapkričio 3 . 18.00 val. įvyko „Ru-
dens mozaikos“ festivalio atidarymas, kuriame 
koncertavo gimnazijos cho-
ras (vad. Aušra Kardašienė, 
Arijus Ivaškevičius). Lap-

kričio 7d. 17.00 val. solistų vakaras, kuriame dalyvaus Justina Baublytė, lapkričio 21d. 
17.00 val. – vaikų ir jaunimo chorų, vokalinių grupių vakaras, jame koncertuos 
vokalinis ansamblis „Fresco“, Justinos Baublytės ir Edvardo Šimkevičiaus duetas. 
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„Romuviečiai“ dalyvavo rekordo siekime 

   Lapkričio 11 d.  vyko Lietuvos rekordo „Daugiausia 
lankstinių lankstytojų“ siekimo akcija. Mokiniai iš septy-
niolikos Šiaulių miesto mokyklų susirinko į Šiaulių apskri-
ties P.Višinskio viešąją  biblioteką.  
     Dalyvių mintys: „Japonijos menų ir kultūros projekte 
WABI-SABI sužinojau kas yra Origami, kad tai po-
pieriaus lankstymo menas. Iš pradžių pasirodė, kad tai bus 
lengvas ir greitas darbas, bet pradėjus lankstyti Lotoso 
žiedą supratau, kad tai reikalauja labai didelio kruopštumo 
ir užsispyrimo“ (Rokas Kilčiauskas, 2a klasė).  
    „Buvo įdomu išmokti daryti kažką naujo. Tiesą 
pasakius, lotoso žiedo lankstymui nereikia būti labai 

protingam ar turėti kokių nors galių. Tiesiog reikia praktikos ir darbo. Išmokau lankstyti Lotoso žiedą, truputį 
susipažinau su Japonijos kultūra ir pamačiau tikras japones su tautiškais kostiumais (Ignas Šimkus, 1c klasė). 
„Man patiko šis renginys. Aš daugiau apie Lietuvos - Japonijos 

draugystę. Taip pat apie Japo-
nijos menų ir kultūros pro-
jektą WABI - SABI, kuris dar 
vyks pusę metų. Pajutau, ko-
kios artimos yra lietuvių ir 
japonų etnokultūros. Išmokau 
lankstyti origami - Lotoso 
žiedą“ (Rytis Lažaunikas, 2a 
klasė). 

   Šokių kolektyvo „Eurika“ 
pasirodymai 

   Gimnazijos šokių kolektyvas „Eurika“ aktyviai 
dalyvauja Šiaulių miesto ir regiono renginiuose: 
rugsėjį kolektyvas šoko kūrybiško-aktyvaus 
laisvalaikio idėjų parodoje „Ką veiki?“, meninę 
programą pristatė tarptautinėse jojimo varžybose 
Kurtuvėnuose. Lapkričio 17 d. ši gimnazijos 
šokių studija dalyvavo Šiaulių miesto ir aps-
krities menų festivalyje „Rudens mozaika“. 
Gruodžio 10 d. gimnazijos šokių studija „Eu-
rika“ dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse 
„Kaunas Fest 2016" ir pelnė II vietą. Sausio 28 
d. dalyvavo respublikiniame jaunimo šokių gru-
pių konkurse „ŠOK 2017“ Plungėje. 

Vokalinis ansamblis „Fresco“ - 
„Rudens mozaikos“ laureatas 

   Lapams krentant, ilgėjant vakarams taip norisi 
jautrios dainos, švelnios melodijos. 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. 
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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 „Dagi-
lėlis“ 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. Kiek-
vienas mes esame ąžuolo lapelis, ąžuolo 
šaka, tad auginkime Šiaulių ąžuolą kartu”, – 
po baigiamojo teatralizuoto koncerto „780“ 
kalbėjo miesto meras Artūras Visockas.                            

 
 

Festivalis – konkursas 

     Gimnazijos instrumentinė grupė, vadovaujama 
muzikos mokytojos Virginijos Užienės dalyvavo 
Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzi-
kos atlikėjų festivalyje – konkurse „Dainuok žiemu-
žėle 2016“, kur pelnė nominaciją „Už kūrybiškumą“ 
ir Švietimo skyriaus vedėjos   
V. Damskienės padėką. 

 



94

Dailės kūrybinių darbų paroda „Žiemos fantazija“ 

     Sausio pradžioje gimnazijos  foje atidaryta 
mokinių dailės kūrybinių darbų paroda „Žiemos 
fantazija“. Parodoje eksponuojami dailės stu-
dijos gimnazistų tapybos  ir  Gustės Ruplytės 
kompiuterinės grafikos darbai,  kurie vaizduoja 
autorių žiemos išdaigų įžvalgas, jos grožį. 
Autoriai realistiškai bei abstrakčiai vaizduoja 
įvairias gamtos būsenas ir nuotaikas. 

 

Nedos Norkutės fotografijos paroda 

     Kovo 22 d. surengta 3c klasės mokinės Nedos Norkutės 
nuotraukų paroda. Joje eksponuojami jaunų žmonių, Nedos 
draugų, portretai. Mergina stengėsi, kad nuotraukose atsis-
pindėtų jos bendraamžių charakteriai, nuotaikos. Autorė savo 
darbuose taikė įvairias fotografavimo technikas, meninės raiš-
kos priemones. Mokytoja Armidija Biliuvienė apibūdino Nedą 
kaip vieną iš gimnazijos fotografių, aktyviai dalyvaujančių 
įvairiuose miesto, šalies fotografijos parodose, konkursuose, 
kuriuose yra tapusi laureate.  

 
  

Šokių studija „EURIKA“ džiugina      
žiūrovus 
 
 Kovo 2 d. gimnazijos šokių studija „Eurika" 
(vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo 
respublikiniame šiuolaikinių šokių kolektyvų 
festivalyje „Griausmas 2017". Kovo 30 d. Gimna-
zijos šokių studija „Eurika" dalyvavo respub-
likiniame menų festivalyje - konkurse „Gerumo 
sparnai 2017". Nominacija - už šokio techniką. 
Balandžio 1 d. gimnazijos šokių studija „Eurika" 
tarptautiniame šokių konkurse „Baltic Amber 
Spring 2017" Lenkijoje iškovojo II vietą. Balan-
džio 26 d. šoko choreografijos studijos „Aušrelė“ 
jubiliejiniame koncerte. 

Gimnazijos choras 
„Bene Notes“ 

respublikiniame chorų 
festivalyje 

   Šiaulių Gegužių progim-
nazijoje vyko pirmasis chorų 
festivalis "Nuauskim širdyje visi po VAIVOS 
JUOSTĄ". Festivalyje dalyvavo devyni chorai 

iš Šakių, Mažeikių, Biržų ir Šiaulių. Mūsų gimnazijos choras „Bene Notes“ (vad. Aušra Kardašienė, Arijus 
Ivaškevičius) atliko dvi dainas „Padovanok svajonę“ ir „Hallo django“. 
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Orkestras „Romuva“ įkaitino čempionato atmosferą 

     Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ (vadovas Romualdas Žukauskas) balandžio 1-ąją dalyvavo 
XVII Atvirajame Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate Panevėžyje. Moksleivių kolektyvas 
šįkart tarptautinei komisijai įrodė, kad Šiauliai – ypatingai muzikalus ir išradingas miestas. Orkestras atliko 
žiūrovus bei komisiją maloniai nustebinusią programą, kurią sudarė šiuolaikinis akademinis Tado Žukausko 
ir Luko Aluzo „Choralas“, privalomas kūrinys – Rimanto Giedraičio ir Kazio Daugėlos „Subatos vakarėlį“, 
Keno Hariso lengvo džiazo kompozicija „205 Swing Street“ bei Tado Žukausko parengta žinomų roko 
muzikos kūrinių popuri. Jame skambėjo grupių „Nirvana“, „Queen“, „The Doors“ ir „Pink Floyd“ atliekamų 
dainų melodijos. Bene didžiausią įspūdį per pastarosios grupės dainos „Money“ interpretacija – kasos 
aparato garsai imituoti senovine rankine skalbykle, grandinėmis ir dviračio skambučiu.  
     Konkurso organizatoriai neslepia – orkestro parengta programa verta dėmesio ir tai įrodo kolektyvo drąsą, 
mat tokio kūrinių derinio nesiryžo groti joks kitas orkestras. Komisijos nariai jautėsi maloniai nustebinti 
naujų spalvų, kurių į konkursą įnešė orkestras. B kategorijoje kolektyvas dalyvavo labai įnirtingoje kovoje ir 
„Romuvai“ trūko visai nedaug, kad būtų pelnyta prizinė vieta. Fanfarinis pučiamųjų orkestras yra jau pažįs-
tamas Šiauliuose bei visoje Lietuvoje. „Romuva“ Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatuose 
dalyvauja jau ne pirmą kartą. 2016-ųjų balandį vykusiame XVI konkurse orkestras sėkmingai debiutavo B 
kategorijoje pelnęs III vietą.  

 
Respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainos sparnais” 

    Balandžio 21 d. Šiaulių „Juventos” progimnazijoje vyko III  respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių 
konkursas „Dainos sparnais”. Konkurso tikslas - ieškoti talentingų jaunųjų atlikėjų, 
puoselėti akademinį dainavimą, populiarinti liaudies dainas, skatinti saviraišką, 
kūrybinę iniciatyvą, ugdyti meninį intelektą.  
     Konkurse dalyvavo 61 dalyvis: 39 solistai, 22 ansambliai. Dainininkai atvyko iš 
įvairių Lietuvos miestų ir rajonų: Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Kelmės, Kuršėnų, 
Radviliškio, Kupiškio, Naujosios Akmenės, Mažeikių, Plungės, Telšių. Konkurse 
dalyvavo net 16 Šiaulių miesto atstovų. Dainininkus vertino 6 narių komisija, 
kuriai vadovavo Ramūnas Urbietis - Kauno muzikinio teatro solistas, baritonas, 
kuriantis vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto, Panevėžio muzikin-

iame teat-
re. Laurea-
tų koncer-
te dainavo 
komisijos nariai bei jų moki-
niai.Konkurse dalyvavo ir mūsų 
gimnazijos vokalinis ansamblis 
„Fresco“, vadovaujamas Aušros 
Kardašienės. Džiaugiamės ansam-
bliu, pelniusiu diplomanto vardą. 
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Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, 
mama“ 

     Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje balandžio 25 d. vyko Šiaulių regiono 
vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, mama“, kuriame dalyvavo solistė 
Gedvilė Janulytė ir grupė „Relax“. Konkurse dainas apie mamą pristatė net 47 
kolektyvai iš Šiaulių m. ir Šiaulių regiono. Gedvilė, padainavusi dainas „Laumės 
vaikas“ ir „Lopšinę“, pelnė diplomą- nominacija „Už kūrinių atlikimo savitumą“. 

  

 

 

Respublikinis chorų festivalis 
Šakiuose „Lai skamba jaunos 

širdys“ 
    Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Šakių meno mokykla sukvietė į 

tradicinį moksleivių chorinės muzikos festivalį „Lai skamba jaunos širdys 2017“. Renginys vyko balandžio 
27 d. Gelgaudiškio kultūros centre. Jungtinis gimnazijos choras „Dainuokime kartu“ (vad. Aušra Kardašienė 
ir Arijus Ivaškevičius) atliko tris 
dainas. Atvykusius chorus vertino 
mokinių komisija, kurią sudarė 
kiekvieno choro deleguotas moki-
nys. Mūsų kolektyvą atstovavo Ga-
bija Martišiūtė. Buvo skiriamos no-
minacijos. Gimnazijos choras pelnė 
artistiškiausio choro nominaciją. 
Festivalio pabaigoje visi chorai pa-
dainavo bendrą Vytauto Kernagio 
dainą „Mūsų dienos kaip šventė“. 
Po festivalio ir apdovanojimų vi-
siems svečiams buvo organizuota 
edukacinė ekskursija į Gelgau-
diškio dvarą, o vadovai turėjo ga-
limybę pabendrauti dvaro menėje. 

 

 

Tarptautinis šokių festivalis-
konkursas „Jūrmala 2017“ 

    Gegužės 13 d. gimnazijos šokių studija 
„Eurika“ (vadovė Arnolda Kapačinskienė) daly-
vavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse 
„Jūrmala 2017“ Latvijoje ir užėmė II vietą. 
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Dešimtoje vaikų ir jaunimo giesmių šventėje Šiauliuose - 
„Romuvos“ gimnazijos choras „Bene Notes“ 

Giesmės ir Švenčiausios Mergelės Marijos mylėtojai į vaikų ir jaunimo giesmių 
šventę „Giesmių pynė Marijai“ kviečiami kasmet gegužės mėn. nuo 2007 metų. 
Šventėje dalyvauja Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mo-
kyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelių – darželių auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos 
jaunimo chorų vaikai ir jaunimas. Šventę globoja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar-
tulis. Organizuoja Šiaulių „Sandoros“ progimnazija ir Šiaulių vyskupijos jaunimo 
centras. Koncerte dalyvavo mūsų gimnazijos choristai ir gimnazistė Gedvilė Janu-
lytė, kuri giedojo Alexandra Burke giesmę „Hallelujah“. Šventė Šiaulių Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis, 
kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  

Vakaras-koncertas „Laiminga diena“ 

      Gegužės 18 d. „Romuvos" progimnazijoje  muzikos mokytoja Aušra Kardašienė organizavo savo 
kolektyvų koncertą tėveliams. Renginį vedė lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Samulionienė, progimnazijos 
kolektyvams chorui „Šaltinėlis“, ansambliui „Lašeliai“, „Romuvos“ gimnazijos chorui „Bene Notes“, 
ansambliui „Fresco“ akomponavo maestro Arijus Ivaškevičius. Urtė Medžiūnaitė atliko solo dainą , o dainą 
mamai skyrė visi koncerto dalyviai ir pati vadovė Aušra. Bendra daina „Laiminga diena“ sujungė visus – ir 
dalyvius, ir žiūrovus. Dainavo visi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Choro ir ansamblio vadovė Aušra Kardašienė 
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Džiugios žinios po trečiojo technologijų olimpiados etapo 

  Balandžio mėnesio 20-21 dienomis Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyko Lietuvos 
mokinių technologijų olimpiados šalies etapas. Į Kauną atvyko 101 mokinys iš Lietuvos gimnazijų, 
progimnazijų ir pagrindinių mokyklų. Olimpiadoje mokiniai pristatė namuose paruoštus projektinius darbus, 
atliko tekstilės ir aprangos, taikomojo meno ir amatų, konstrukcinių medžiagų bei mitybos sričių praktines 
kūrybines užduotis. Šiaulius atstovavo penkių miesto mokyklų mokiniai: Juta Varnytė iš Dainų progim-
nazijos, Viktorija Vareikaitė iš Sporto gim-
nazijos, Mingailė Astrauskaitė iš Dainų pro-
gimnazijos, Tautvydas Viliopas iš „Romu-
vos“ gimnazijos ir Viltė Rakitina iš Jovaro 
progimnazijos. Mokiniai kūrė ir įgyvendino 
savo mintis, o juos vertino atsakinga komi-
sija. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos antroko 
Tautvydo Viliopo pristatytas darbas „Saulės 
mūšio fragmentai“ buvo įvertintas LEU 
įsteigta nominacija už kūrybingą istorinių 
įvykių vizualizavimą. Nominaciją įteikė 
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų 
fakulteto Technologijų ir technologinio ug-
dymo katedros vedėja prof. dr. Birutė Ţygai-
tienė. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           Gatvės muzikos dienoje – pučiamųjų muzikos garsai 

   Gegužės 20-ąją pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“  jau penktąjį kartą dalyvavo Gatvės muzikos 
dienoje Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare. Šiauliečiai galėjo išgirsti atnaujintą kolektyvo repertuarą, kurį 
papildė žymiausių roko muzikos kūrinių popuri, taip pat naujai suskambę tradiciniai maršai. Orkestras grojo 
ir jau vizitine kolektyvo kortele tapusius kūrinius „Feeling good“ ar „The Blues Walk“. Šiauliečiai ir miesto 
svečiai dėmesio kolektyvui negailėjo – prie studijos „Gorilla“ nuolat būriavosi susidomėjusieji skambančia 
muzika. 
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Pirmą kartą „Romuvos“ gimnazijos istorijoje 
nuskambėjo „Romuvos balsas 2017“ 

    Muzika ir daina – neatsiejama mūsų gy-
venimo dalis. Balandžio 6 dieną „ROMU-
VOS“ gimnazijoje vyko pirmasis muzikinis 
konkursas „Romuvos balsas 2017". Gimna-
zijoje ir anksčiau vykdavo įvairūs muzikiniai 
konkursai, tačiau tokio lygio renginys įvyko 
pirmąkart. Visa gimnazija nekantriai laukė 
tos dienos. Ketvirtadienio popietę aktų salėje 
rinkosi jaunieji atlikėjai, komisijos nariai, 
žiūrovai. Kiekvienas gražaus balso savinin-

kas turėjo galimybę dalyvauti ir rungtis šiame konkurse. Renginį ve-
dė idėjos autorius - neformaliojo ugdymo mokytojas Arijus Ivaš-
kevičius. Anot Arijaus, mintis organizuoti tokį konkursą kilo dar 
pernai, kai jis pradėjo dirbti šioje gimnazijoje. Norėjosi, kad gimna-
zijoje organizuojami renginiai padvelktų pavasariu...  

„Romuvos balsas 2017“ laureatas PAULIUS UŽGALIS 

    Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys, sudominęs visą gimnazijos bendruomenę. Vienas po kito į sceną lipo 
jaunieji konkurso „Romuvos balsas 2017" dalyviai: Emilija Eleonora Šimkevičiūtė, Armanda Kropivjanskytė, 
Gabrielė Formanskytė, Greta Grušaitė, Laneta Pakštytė, Justina Baublytė, Paulius Užgalis, Edvardas Šim-
kevičius, Rokas Glinskis, Gedvilė Janulytė. Šiuos jaunus atlikėjus vertino itin kompetentinga komisija - ŠU 
UMSG fakulteto muzikos pedagogikos katedros komanda: prof. Diana Strakšienė, dėstytoja, dainų autorė ir 
atlikėja Laura Remeikienė, dėstytoja, įvairių TV projektų, konkursų dalyvė ir laureatė Živilė Gedvilaitė, buvusi 
„Romuvos“ gimnazijos auklėtinė, pirmo kurso studentė Gabija Kopūstaitė ir TV konkurso „Eurovizija - 2017" 
atrankų dalyvis, ketvirto kurso studentas Evaldas Vaikasas. Skambėjo lietuvių ir užsienio autorių kūriniai, salė 
plojimais palaikė jaunuosius talentus.  Juk nieko negali būti gražesnio už drąsą apnuoginti savo sielą scenoje. 
Gera buvo matyti dainuojančias širdis. Po gražaus visų konkurso dalyvių pasirodymo komisija išrinko 
nugalėtoją. Juo tapo Paulius Užgalis. Šiam įstabaus balso savininkui atiteko nuostabus prizas ir galimybė 
koncertuoti didžiojoje Šiaulių are-
nos salėje garsaus atlikėjo koncerto 
metu. 
    Svarbu, jog ugdydami ryškius 
lyderius, mes nepamirštame ieškoti 
naujų talentų, kurie tokių konkursų 
metu ir atidaro savo gebėjimų 
skryneles. Jie nustebina klausyto-
jus ir džiaugiasi patys. Tai yra 
svarbiausia. Tikime, kad ir kitą 
pavasarį gimnazistai noriai varžy-
sis dėl galimybės visus metus va-
dintis garbingu „Romuvos balso" 
laureatu. 
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                          KŪNO KULTŪRA 

     

      Ne tik mokytis, bet ir aktyviai ilsėtis 
     Praeitų mokslo metų pavasarį iš 2 proc. paramos lėšų gimnazijoje įrengtos poilsio 
zonos, kuriose mokiniai per pertraukas ir po pamokų gali žaisti stalo futbolą, stalo tenisą, 

biliardą. Šios aktyvaus poilsio erdvės gimnazistų iškart buvo pamėgtos. Tad romuviečiai gali ilsėtis aktyviai. 

                                       Europos judėjimo savaitė 

   Dažniau kalbame apie mokinių sveikatą, jos 
stiprinimą, sveikatos problemas bei sveiką gyvenimo 
būdą. Mokinių kasdienybę ir laisvalaikį vis labiau 
užvaldo išmanieji telefonai ir kompiuteriai. Kasdien 
rekomenduojama dvi ar tris valandas aktyvaus judė-
jimo tam, kad užtikrintume sėkmingą viso kūno ir jo 
funkcijų vystymąsi. Norėdami atkreipti mokinių dėme-
sį į fizinio aktyvumo svarbą, rugsėjo 16–22 d. Gim-
nazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos tautinio komiteto 
ir Lietuvos olimpinės akademijos skelbtoje Europos 
judėjimo savaitėje. Gimnazistus linksmai nuteikė ir 

energingai iš-
judino rudens 
1000 m. kroso varžybos. Mėgstantys stalo tenisą rengė tarpusavio 
varžybas gimnazijos žaidimams skirtose erdvėse. Pirmų ir antrų 
klasių vaikinai žaidė futbolą. Visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistė kalbėjo su mokiniais apie fizinio aktyvumo įtaką žmogaus 
organizmui bei aktyvaus judėjimo svarbą, kad užtikrintume sėk-
mingą viso kūno ir jo funkcijų vystymąsi. Judėjimo savaitėje 
čempionų nebuvo. Nugalėjo visi, nes turėjo progą judėti, patirti 
sporto teikiamą džiaugsmą. 
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Šiaulių miesto mero taurės konkursas „Šiaulių sveikuolis-2016“ 

   Žmogus save išbandome įvairiai. Spalio 20 d. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyko 
Šiaulių miesto mero taurės konkursas „Šiaulių sveikuolis-2016" testavimas. Mūsų Romuvos gimnazijos 

vaikinai komandinėje įskaitoje laimėjo 
I-ąją vietą. Sveikiname Paulių Urboną 
(4D), Aleksandrą Fiodorovą (4B), 
Mykolą Barakauskį (4E), Do-vydą 
Vaitkų (3A), Egidijų Šalavėjų (3E), 
Artūrą Raupelį (3A), Mantą Bajerūną 
(3Ą), Gabiją Norkevičiūtę (3B), 
Eveliną Jarockytę (3B), Karo-liną 
Jaškinaitę (3A), Gustą Baliu-tavičių 
(2E). Asmeninėje įskaitoje I-ąją vietą 
laimėjo Urbonas Paulius (4D) ir III-
ąją vietą Dovydas Vaitkus (3A). 
Komandai įteikti asmeniniai prizai, o 
asmeninėse rungtyse - medaliai ir 
rėmėjų prizai. Juos įteikė Šiaulių mies-
to meras A.Visockas ir paraolimpietis 
M.Bilius.  

 
„Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs" 

     Lapkričio 15 dieną Prekybos ir pramogų centro Šiaulių 
Akropolis ledo arenoje vyko estafetės „Drąsūs, Stiprūs, Vikrūs", 
kuriose daly-vavo I-IV gimnazijų klasių mokiniai. Mūsų vaikinų 
komanda: Domantas Einoris (4a), Aleksandras Fiodorovas (4b), 
Grantas Jasins-kis (4b), Erikas Lapinskas (4b, Airidas Aver-lingis 
(3d), Armandas Eitutis(3a), Artūras Raupelis(3a) trečių-ketvirtų 
klasių grupėje iško-vojo I-ąją vietą. 

 

 

 

Gimnazistai  - LR prezidento EURO-FIT 
finalinio konkurso nugalėtojai 

     Šiaulių miesto mero taurės konkurse „Sveikuolis-2016" 
laimėję prizines vietas „Romuvos“ gimnazijos vaikinai 
gavo teisę atsto-vauti Šiaulių miestą LR prezidento EURO-
FIT fina-liniame konkurse, kuris vyko lapkričio 20 dieną 
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. 
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Tinklinio turnyras skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti 

   Rudenį, kai oras lauke subjūra, sporto salėse verda aktyvus gyvenimas. Ir šis ruduo ne išimtis. 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 

 
          Merginų tinklinio turnyras   

        „Gyvenk sveikiau dėl rytojaus“ 

   Gimnazijos sporto salėje vyko merginų tinklinio turnyras „Gy-
venk sveikiau dėl rytojaus“. Dalyvavo ŠU, Simono Dau-kanto ir 
„Romuvos“ gimnazijų merginų komandos. Po atkaklių kovų mū-
sų merginos iškovojo 1 vietą. Visoms dalyvėms įteiktos padėkos 
ir saldūs prizai, o nugalėtojoms ir taurė.  

Gimnazijos direktoriaus Vytauto Giedraičio 
taurės krepšinio turnyras 

     Gražiausios metų šventės prasidėjo tradiciniu turnyru. Jau 
dešimtą kartą gimnazijos sporto salėje vykodirek-toriaus 
Vytauto Giedraičio taurės krepšinio turnyras. Daly-vavo 1-4 
klasių vaikinų komandos. Taurę ir 1 vietą iško-vojo trečių 
klasių komanda, antri liko an-trokai, o 
trečią vietą iškovojo ketvirtokai. Visiems 
dalyviams direktorius Vytautas Giedraitis 
įteikė medalius ir šventinį ša-kotį.  

Kalėdinis 4 klasių tinklinio 
turnyras 

    Gruodžio 19 dieną gimnazijos 
sporto salėje vyko kalėdinis 4 
klasių tinklinio turnyras. Daly-
vavo visų klasių komandos. Po at-
kaklių kovų aikštelėje 3 vietą iš-
kovojo 4c klasė, antri liko 4a kla-
sės gimnazistai, o nugalėtojais ta-
po 4e klasės komanda.  
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Tradicinės krepšinio varžybos 
„Buvusieji ir esami“ 
    Sausio 27 dieną sporto salėje vyko tra-
dicinės krepšinio varžybos „Buvusieji ir 
esami“. Po atkaklios kovos varžybas rezu-
ltatu 63:53 laimėjo dabartiniai mūsų krep-
šininkai.  

 
„Lady golas 2017“ varžybos 

    „Romuvos“ gimnazijos  merginų komanda Lietuvos 
mokyklų salės futbolo žaidynių tarpmokyklinėse Šiaulių m. 
savivaldybės „Lady golas 2017“ varžybose iškovojo 2 vietą. 
Sveikinome Deimantę Jagminaitę (2a), Gabiją Martišiūtę (2a), 
Moniką Normantaitę (2a), Gintarę Jankauskaitę (2e), Ugnę 
Gudauskytę (2e), Eveliną Brazlauskaitę (2c), Ievą Juozapaitytę 
(1a) , Rugilę Liutkutę (1b), Ivetą Jackutę (1b), Medą Kazlau-

skytę (1c).Merginos dėkojo Henrikui Kubuliui, 
3e klasės mokiniui, už pagalbą ruošiantis varžy-
boms. 

Tarpklasinės 1 klasių tinklinio varžybos 
    Gimnazijos sporto salėje vyko tarpklasinės 1 
klasių tinklinio varžybos. Trečią vietą iškovojo 
1b, antra liko 1c klasė, o nugalėtoja tapo 1a 
klasės komanda. Ji apdovanota saldžiu prizu ir 
padėkomis. Sveikinome Ievą Juozapaitytę, Gin-
tarę Pupininkaitę, Gabiją Mariją Poškaitę, Au-
gustę Brazdauskaitę, Adomą Butką, Armandą 
Kardašių. 

Vaikinų tinklinio turnyras Nepriklausomybės dienai paminėti 
    Kovo 6d. sporto salėje vyko tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. 
Dalyvavo „Romuvos“, Gytarių, „Rasos" progimnazijų ir mūsų gimnazistų komandos. Trečią vietą iškovojo 
„Romuvos" progimnazijos komanda, antrą - Gytarių tinklininkai, o nugalėtojais tapo „Romuvos" gimnazijos 
sportininkai. Visiems dalyviams įteiktos padėkos, nugalėtojams - „Romuvos“ gimnazijos pereinamoji taurė. 
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Šiaulių miesto tarpmokyklinės merginų 

ir vaikinų tinklinio varžybos 
    „Romuvos“ gimnazijos merginų komanda Šiau-
lių miesto tarpmokyklinėse tinklinio varžybose iš-
kovojo garbingą 2 vietą. Po atkaklios kovos ji 
finale pralaimėjo tik Simono Daukanto gimnazijos 
merginų komandai. Komandoje žaidė: Miglė Iva-
nauskaitė (2e),Ugnė Gudauskytė (2e), Deimantė 
Jagminaitė (2a), Gintarė Pupininkaitė (1a), Augus-

tė Brazdauskaitė (1a), Gabija-Marija Poškaitė (1a), Ieva Juoza-
paitytė (1a). Vaikinų tinklinio komanda olimpinio festivalio 
tarpmokyklinių varžybose taip pat užėmė 2-ąją vietą. Komandoje 
žaidė: Tadas Sipavičius (2d), Tomas Poškevičius (1c) , Gražvydas 
Gedminas (1b), Edgaras Korch (2e), Gražvydas Vaičiulis (2e), 
Gustas Baliutavičius (2e), Tautvydas Viliopas (2a), Emilis Rau-
bickas (2a). 

Tradicinis A.Sireikos krepšinio taurės turnyras 
 

  Kovo 23 dieną „Romuvos“ gimnazijos sporto salėje vyko tra-
dicinis A.Sireikos krepšinio taurės turnyras. Dalyvavo Gegužių, 
Gytarių, Salduvės ir „Romuvos“ progimnazijų komandos. Po 
gražių ir įtemptų kovų 3 vietą iškovojo „Romuvos“ progimnazija, 
antra liko Gytarių komanda, o taurę iškovojo Gegužių pro-
gimnazijos krepšininkai. Visiems prizininkams įteikti medaliai, 
komandoms įteiktos padėkos, naudingiausiam žaidėjui specialus prizas, o komandai nugalėtojai ir taurė. 
Turnyro dalyvius pasveikino ir apdovanojimus įteikė Aurelija Sireikienė ir Šiaulių „Šiauliai“ vyr.treneris 
Vaidas Pauliukėnas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Velykinis tinklinio turnyras 

Gimnazijos spor-
to salėje vyko tra-
dicinis Velykinis 
tinklinio turnyras, 
kuriame šiemet 
dalyvavo 3 klasių 
gimnazistai. Tur-
nyro nugalėtojais 
tapo 3a klasės ko-
manda. 
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Vaikinų tinklinio komandos pergalė 
     „Romuvos" gimnazijos vaikinų komanda moksleivių mėgėjų 
tinklinio lygos varžybose iškovojo II vietą. Po atkaklios kovos jie 
pralaimėjo tik „Saulėtekio“ gimnazijos vaikinų komandai. Svei-
kinome abiturientus Kajų Kazlauską, Lauryną Sireiką, Aivarą 
Sendžiką, Ričardą Bakevičių, trečiokus Dovydą Vaitkų, Artūrą 
Raupelį, Armandą Eitutį ir antroką Gustą Baliutavičių. 

20 MMKL sezono II vietos laimėtojai 

    Baigėsi jubiliejinis 20 MMKL sezonas. Pirmą kartą per 
MMKL gyvavimo du dešimtmečius finalas vyko net 200 min. 
„Romuvos“ gimnazija serijoje iki 3 pergalių nusileido J.Janonio 
gimnazijos krepšininkams ir iškovojo II vietą.  

    Sveikiname 2016/2017 m. sezono 2 vietos laimė-
tojus Roką Glinskį, Robertą Trinką, Domantą Urbelį, 
Eimantą Medžiūną, Deividą Radvilą, Aurimą Ado-
maitį, Roką Leščinską, Roką Radavičių, Mantą 
Bajarūną, Roką Sabeckį, Tautvydą Viliopą, Modestą 
Stugį, Matą Navicką ir jų mokytoją Zenoną Sepetką. 

 
 
 
 
 

Sveikiname vaikinų turizmo komandą  - 
olimpinio festivalio tarpmokyklinių varžybų I 

vietos laimėtoją 
Tai Kristijonas Žalys, Arnas Kvederavičius, Aivaras           

Sendžikas ir Bernardas Jauga. 

Lengvosios atletikos komandos pergalė 

„Romuvos“ gimnazijos komanda lengvosios atletikos kroso estafečių 
varžybose laimėjo 1 vietą. Sveikiname abiturientą Paulių Urboną, 
trečiokus Martyną Jaselskį, Dovydą Vaitkų, Henriką Kubulkį, Gretą 
Atkocevičiūtę, Ramintą Klimašauskaitę, antrokes Gretą Čes-
nauskytę, Miglę Ka-
napeckaitę. 
 
 
 
 

                      
Bėgimas su Šiaulių miesto meru 

     Gegužės 4 dieną būrys gimnazijos merginų  bėgo 3 
km  su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku. Bėgimo tikslas-
skatinti  sveiką gyvenimo būdą, didinti gyventojų fizinį 
aktyvumą. Visi  dalyviai apdovanoti suvenyrais. 
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RENGINIAI 

Saulės miesto gimtadienis – šventė kiekvienam 
 

 

    
    „Romuvos“ gimnazija kartu su miesto bendruomene 
minėjo gražią gimtojo Saulės miesto jubiliejinę sukaktį. 
Pirmų klasių gimnazistai  per lietuvių kalbos pamokas 
aptarinėjo, kaip Šiauliai pasikeitė nuo jų gimimo ir rašė 
pastraipą „Mums augant Šiauliai irgi augo bei gražėjo", 
kiti pirmokai pristatė asmenines nuotraukas ir pasakojo 
apie savo santykį su gimtuoju miestu, tema „Šiauliai: 

kultūra, istorija, sportas“ diskutavo ir dar viena pirmokų grupė, antrų 
klasių gimnazistai bandė atsakyti į klausimą „Kuo gražus mano gimtasis 
miestas?“, mokiniai kėlė argumentus ir ieškojo pavyzdžių, Zigmo Gėlės 
auditorijoje vyko diskusija tema „Šiauliai – mano namai“.  O rugsėjo 9 d. 
spalvingoje eisenoje, skirtoje šiai sukakčiai paminėti, ėjo ir „Romuvos“ 
gimnazijos antrų klasių mokiniai. Mojuodami šalikelėse stovintiems 
šventės dalyviams, nešdami savos 
gimnazijos vėliavą ir skanduodami 
jos vardą, romuviečiai dar kartą 
įsitikino, kaip smagu būti tapa-
čiam gimtajam miestui ir garsinti 
jo vardą. 

Švente džiaugėsi ir kartu su 
gimnazistais eisenoje žingsniavo  

( iš kairės pusės) 1‐2  klasių 
 skyriaus vedėja Tatjana  Tekorienė, 
lietuvių kalbos mokytojos, antrokų 

auklėtojos Dalia Četvergienė, Dalia Vėlaitienė, Giedrė Samalionienė. 

                             Valio !!! Romuvadienis !!! 
   Spalio 28 dieną mokykla buvo pilna gimnazistų klegesio, juoko, muzikos – 
skam-bėjo 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 mo-
kymosi rimtį, vis dėlto 
penktadienį dvyliktokai 
džiaugėsi aktyviai prisi-
dėję prie įvairiausių or-

ganizacinių 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, per-
traukų metu, surengta karaokė, pramankštinusi gim-
nazistų balso stygas.  
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Ketvirtadienis nustebino mini viktorina. O penk-
tadienis buvo smagiausia savaitės diena, nes drą-
siausieji vaikščiojo po mokyklą apsirengę piža-
momis, 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 mo-
kykla 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 va-
karėlio temą nuotraukomis, taip pat pas-
kelbtos kitos nuotraukų nominacijos: 
„Gražiausia pora“, „Smagiausia kompa-
nija“, „Vakarėlio siela“. Mokinių seimas 
džiaugėsi pavykusia popiete, abiturientai 
– sėkminga linksmąja savaite. 

  

 

    

    Kaip ir kasmet į romuvadienį at-vyko 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.. 

 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“...   
 

„Pavargę“ nuo mokslų universitetuose  buvę abiturientai prigulė pailsėti  su  3-4 klasių skyriaus vedėja, 
dvejus metus gimnazijoje juos globojusia Kristina Gerčaite. 
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    LINKSMAI IR SKANIAI romuvadienį šventė 
mokykloje ir 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 – direk-
toriaus pavaduotojos Vandos Sitnikienės, kuri dažnai išjudina 
mokytojų kolektyvą ir metodinei, ir bendrai kulinarinei-
konditerinei veiklai. Būna smagu, įdomu ir 
laaaaaaaaaaaaaaaabai skanu....                                                    

Padėkos ir paramos vakaras 
 „LAIMĖ DALINTIS“ 

Akcija „Laimės keksiukai“ 

  „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 išgy-
venimais dalinosi mama Olga, kurios penkiamečiui 
sūneliui Justui buvo diagnozuota onkologinė liga. Lai-
mei, „piktukas“, kaip jį vadino Justukas, pasitraukė. 
Olga pasidžiaugė, kad gimnazijoje vyksta tokie ren-

giniai, 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!                      
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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 laukėme 
Kalėdų!

Linksmieji gimnazijos nykštukai 
visiems linkėjo DOSNIŲ, 
LINKSMŲ, SĄŽININGŲ, 

ATSAKINGŲ, TAIKIŲ 
ATEINANČIŲ 2017-ŲJŲ METŲ.... SAKO, KAD TAI  UGNINIO GAIDŽIO METAI. LIEPSNOKIME MEILE 

IR ENERGIJA... 

    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, sene-
liai, 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 dar vienu gražiu tradiciniu gimnazijos 
renginiu. 

TOKS VAKARAS – PALAIMA  
SIELAI... 
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Gruodžio 14 dienos popietę gimnazijos aktų salėje tvyrojo ramus jau-
kumas. 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 Karli-
kauskaitė. Scenoje vakaro svečiai išvydo gimnazistų parengtą mini 

spektaklį.  

 

       

Vakaro akimirkos 

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. 

Advento 
vakaras 
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Kalėdinis karnavalas 

  Šiais mokslo metais karnavalo temos muzikiniai klipai ir 
pasaulio šalys. 1-2 klasių gimnazistai pasirinko visiems gerai žinomus, 
populiarius muzikinius kūrinius. 3-4 klasės keliavo po pasaulio šalis, 
perteikė tų kraštų kultūrą, madą, muziką, šokį, temperamentą, politinę ir 
ekonominę padėtį. Buvo linksma.  

 

Scenoje kartu su 
savo auklėtiniais 

linksminosi ir 
klasių auklėtojos: 
Edita Klimaitė, 

Vida Norvaišienė, 
Ilona Lentinienė... 
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Triukšmingos Užgavėnės gimnazijoje 

  Vasario 28 dieną gimnazistai triukšmingai šventė Užgavėnes ir 
vijo žiemą iš kiemo.  Pertraukų metu pirmo aukšto fojė persi-
rengėliai vaišino gimnazistus tradiciniu Užgavėnių patiekalu – 
BLYNAIS. Juos noriai kepė 1B klasės mokiniai ir technologijų 
mokytoja Simona Zonienė. Muzikos mokytoja Virginija Užienė ir 
ekspromtu susibūręs triukšmingas orkestras  sukūrė šventinę nuo-
taiką ir įnešė artėjančio pavasario dvelksmo 

 

„Atsiliepk dainoj“ – renginys, skirtas Mamos dienai 

    Gegužės 5 d. gimnazijoje vakaras buvo išskirtinis. Svečiavosi „Romuvos“ progimnazijos solistė Urtė 
Medžiūnaitė, vokalinis ansamblis „Lašeliai“. Koncertui ruošėsi ne tik gimnazijos vokalinis ansamblis 
„Fresco“, choras „Bene notes“, solistai Paulius Užgalis, Rokas Glinskis, bet ir tėveliai.  Ilgus du mėnesius 
repetavę vakarais, jie  nė kiek nenusileido savo vaikams dainuodami „Mūsų dienos kaip šventė“, „Vilniaus 
mozaika“. Nepaprastai stipriai nuskambėjo finalinė koncerto daina „Laiminga diena“, kuriai aranžuotę parašė 
pati kolektyvų vadovė Aušra Kardašienė.  Tėveliai kartu su vaikais, judėdami šokio ritmu, su puikia nuotaika 
dainą atliko net du kartus. Žiūrovų salė ūžė, šoko ir dainavo kartu. Renginys nebūtų buvęs toks gražus be 
puikios komandos: renginio vedėjos „Romuvos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Ingridos 
Samulionienės, koncertmeisterio Arijaus Ivaškevičiaus, garso ir šviesos operatoriaus Donato Levgaudo, 
gimnazijos budinčios Silvutės, tėvelių, ir, aišku, pačios vakaro-koncerto sumanytojos Aušros Kardašienės. 
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Naktis gimnazijoje     Kovo 10–11 dienomis vyko labiausiai 
gimnazistų laukiamas renginys „Naktis 

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

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

mokiniai. Į renginį geros nakties palinkėti 
atvyko  mūsų gimnazijos direktorius  

Vytautas Giedraitis ir LR Seimo narys  
Valerijus Simulik.  Renginio metu 

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

atskleidė Rokas Leonavičius, ISIC 
programą pristatė LMS atstovė Emilija 

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

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

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

programoje buvo ir diskoteka, sporto 
rungtys, stalo teniso turnyras. Paryčiais 
dalyviai aktų salėje žiūrėjo siaubo filmą.  
Sulaukę ryto ir susitvarkę gimnaziją, visi 

išskubėjo švęsti Kovo 11 – osios. 
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Pramogos... Kelionės...  

Gimnazistų kelionė į Vroclovą ir Prahą 

    Romuviečiai yra įsitikinę, kad svarbu pažinti ne tik savo gimtąjį kraštą, bet verta pasidairyti ir po kitas 
šalis. Tad rudens atostogų metu grupė 1-4 klasių „Romuvos“ gimnazistų ir juos lydinčios mokytojos Kristina 
Karošaitė bei Giedrė Samalionienė vyko į vieną gražiausių Lenkijos miestų Vroclovą bei į didinga 
architektūra garsėjančią Čekijos sostinę Prahą. Į kelionę ruošėsi  tikėdamiesi daug pamatyti, tačiau jos metu 

įgytos istorijos ir geografijos 
žinios, pamatyti Europoje žinomi 
architektūros šedevrai pranoko 
visus lūkesčius. Gimnazistai 
sužinojo, kad Lenkijos Žemutinės 
Silezijos vaivadijos sostinė Vroc-
lovas – miestas prie Odros (Ode-
rio) upės, iki 1945 m. priklausė 
Vokietijai ir vadinosi Breslau. 
Pasivaikščiojo šio gražaus miesto 
senamiestyje, įsikūrusiame dvyli-
koje salų, kurias jungia 100 tiltų, 
lankėsi gotikinėje šv. Jono Krikš-
tytojo katedroje. Ieškojo mažų 

nykštukų – laisvės simbolių. Jų, sakoma, yra daugiau kaip 300. Aplankytas Lenkijos miestas paliko 
neišdildomų įspūdžių, o tai, ką visi pamatė Prahoje, sunku aprašyti. Šv. Vito katedra, Auksinė gatvelė, 
Karolio tiltas, senamiesčio rotušė ir jos bokštas, astronominis laikrodis, bažnyčios taip užburia, kad nesinori 
daugiau nieko, tik grožėtis nuostabiais vaizdais. Viduramžiai, gotika, barokas, per istorijos, literatūros, dailės 
pamokas dažnai girdėti žodžiai, tapo aiškesni. 

   Antrokai aplankė Lietuvos sostinę  

    Gimnazijos 2a ir 2c gimnazistai – žingeidūs, besidomintys 
politiniu ir kultūriniu Lietuvos gyvenimu mokiniai. Tad 
ekskursija į Lietuvos Respublikos Seimą jiems buvo puiki 
pilietiškumo pamoka. Pažintis su Lietuvos valstybės valdymo 
sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, 
institucijos struktūra ir piliečių galimybėmis dalyvauti teisės 
aktų leidyboje, susitikimas su LR Seimu nariu A. Gumuliausku, 
trumpi pokalbiai su kitais seimo nariais – tai svarbios patirtys. 
Antrokai aplankė ir įvairių architektūros stilių Vilniaus sena-
miesčio pastatus, literatūros kūriniuose aprašytas sostinės 
vietas. 

       
       O 2d ir 2e klasių  gimnazistai Vilniuje 
aplankė Nacionalinę  M. Mažvydo bib-
lioteką, susipažino su jos istorija ir veikla. 
Vėliau Lietuvos Respublikos Seime suži-
nojo apie valstybės valdymo sistemą, par-
lamento veiklą, įstatymų leidybos proce-
dūras, piliečių galimybes dalyvauti teisės 
aktų leidyboje, susitiko su LR Seimo na-
iais A. Gumuliausku bei G. Landsbergiu. 
Galiausiai apsilankė Katedros požemiuose, 
čia iš gidės išgirdo apie įžymių istorinių 
asmenybių: Barboros Radvilaitės, Žygi-
manto Augusto, Zigmanto Vazos ir kt. – 
likimą. 
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GIMNAZIJOS	ADMINISTRACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Iš kairės –Marta Stonienė, Tatjana Tekorienė, 
Vytautas Giedraitis, Vanda Martina Sitnikienė,  
Kristina Gerčaitė, Marius Valiukas 
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MOKYTOJAI		
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Aušra 
Kardašienė 

Kas	rytą	suplaukiam	kaip	upės		
Iš	savo	skirtingų	pasaulių....	

Ir	kiekvienas	vis	kitaip	atspindime	Dangų	‐	
Kas	regime	šviesą,	kas	–	debesų	šokį,	kas		‐	audrą...	

Ir	laukiam	jaunystės	įžengiančios...	
Ir	ją	pasitinkam	kaip	draugą...	

Ir	tiesiam	rankas,	kurios	pilnos	rupios	Žinių	duonos,	
Tikėjimo	jaunu	žmogum,		

Supratimo,		
Paguodos...	

Ir	mokom	Jaunystę...	
Ir	mokomės	patys	...	

Save	išdalinę	–	save	atradę...	
                

                                                                                        Mokytoja Rasa Malinauskienė 
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    Gimnazijos Metų mokytoja    

    DIANA NEMEIKIENĖ 

     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 įvai-
riose miesto, šalies olimpiadose, konkursuose, bet 
ir plečia akiratį dalyvaudami tarptautiniuose pro-
jektuose. Daug metų mokytoja koordinavo gimnazijos projektinę veiklą ir ženkliai prisidėjo prie to, kad 
gyvenimas „Romuvos“ gimnazijos mokiniams būtų prasmingas, įdomus ir aktyvus.

Mokytoja Diana Nemeikienė apie save: 

   „Esu šiaulietė, baigiau dabartinę Didždvario gimnaziją. Joje užsikrėčiau meile anglų kalbai, nes mokiausi 
specialioje klasėje, kur buvo sustiprintas anglų kalbos dėstymas (turėdavom po 6-7 savaitines anglų 
pamokas: leksika, literatūra, namų skaitymas, vertimas). Nors visos anglų kalbos mokytojos rekomendavo 
rinktis anglų mokytojos kelią, mane paviliojo muzika. Tačiau netrukus  vis dėlto muzikos mokytojos 
diplomą iškeičiau į anglų kalbos mokytojos ir vertėjos diplomus. Myliu anglų kalbą ir savo darbą, smagu 
dirbti su kūrybiškais, smalsiais, iniciatyviais jaunais žmonėmis, išmėginti įvairias naujoves bei įvairiausius 
būdus motyvuoti mokinius ir sudominti dėstomu dalyku. Džiaugiuosi, kai pavyksta aistrą anglų kalbai 
perduoti mokiniams, kai jie vis labiau gilinasi į kalbos subtilybes ir laimi įvairiuose konkursuose, 
olimpiadose, pradžiugina šimtukais per valstybinius egzaminus. 

   Esu aistringa keliautoja, mėgstu pažinti kitas kultūras: suvokti vietinių žmonių gyvenimo būdą, 
mąstyseną, vertybes. Taip plečiu savo akiratį ir  save tobulinu. Džiaugiuosi, kad meilė kelionėms ir anglų 
kalbai paskatino imtis projektinės veiklos. Projektus koordinavau net 10 metų.  Pavyko į šią veiklą įtraukti 
daug mokinių ir įvairių dalykų mokytojų. Šios veiklos metu kartu su kitais projektų dalyviais aplankyta 
daug šalių, daug pamatyta, daug patirta... Labai džiugu, kai mokiniai, baigę mokyklą, sako, kad maloniausi 
mokyklinių metų prisiminimai – iš projektinės veiklos ir kad projektų metu užsimezgusios draugystės 
tęsiasi daugelį metų. 

   Šeimyninės kasmetinės kelionės irgi jau seniai tapo miela tradicija. Projektinių susitikimų ir šeimyninių 
kelionių metu susipažinau su žmonėmis beveik iš visos Europos ir kiekviena  kultūra paliko dalelę ir mano 
sieloje.“ 
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                                    NAUJI VEIDAI 
     Nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos mūsų gimnazijos mokytojų 
kolektyvas pasipildė nauju nariu –gimnazijoje  pradėjo dirbti infor-
matikos 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. 
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ABITURIENTŲ GYVENIMO AKIMIRKOS 
Paskutinieji metai gimnazijoje 
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Abiturientų auklėtojos ( iš kairės):  
Vida Norvaišienė. Danguolė 

Gaubienė, Rita Švedienė, Rasa 
Švobaitė, Dona Jaugienė 
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     Vasario 9 d. mūsų gimnazijos abiturientai jau 
nuo ankstaus ryto skubėjo į Šiaulių kultūros 
centrą. Ten vyko ketvirtokų šimtadienio šventė 
„Šimtas ir viena naktis“. Tradiciškai mokiniai 
sukūrė vaidinimą. Šį kartą tai buvo spektaklis 
„Šešėlis“ pagal Jevgenijaus Švarco pjesę. Beveik 
šešis mėnesius abiturientai ruošėsi šiam pasiro-
dymui, o jiems padėjo ir talkino teatro mokytojas 
Mindaugas Jurevičius bei šokių mokytoja Arnol-
da Kapačinskienė. Kaip ir kiekvienais metais, 
ketvirtadienį vyko du pasirodymai: 12 valandą 
gimnazistai vaidino mokiniams ir draugams, o 18 
valandą – mokyklos bendruomenei, buvusioms 
mokytojoms, tėveliams. Vakare žiūrovai turėjo 
galimybę išvysti ne tik vaidinimą, bet ir trečiokų 
muzikinį pasirodymą, ketvirtokų šokius, paklau-
syti nuoširdžiai skaitomų posmų, išgirsti gimna-
zijos direktoriaus, tėvelių sveikinimus. Ketvir-
tokai didžiuojasi puikiai pavykusiu spektakliu, 
įvertintomis pastangomis, džiaugiasi nuostabiu 
laiku, praleistu kartu su artimais žmonėmis, ir 
dėkoja klasių auklėtojoms už pagalbą rengiant 
šventę. Po greit prabėgusio savaitgalio abitu-
rientai vėl uoliai ruošis egzaminams. Juk liko tik 
100 dienų... 

Vakaro vedėjai abiturientai  
Dovilė Gustytė ir Paulius 

Marcinkus 
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                                                      SUKASI...SUKASI...SUKASI... 
                                                                        Gyvenimo ratas 

 

 

 

Abiturientai susibūrė bendrai nuotraukai... Juk to pakartoti daugiau neteks... Liko 100 dienų... 
k t

Paskutinis skambutis nuaidi...  
Kurgi tu, abejojantis vaike, 
Šiandien eisi, į ką atsigręši, 

Savo širdį kurion pusėn neši? 
Kur tave kartais nuveda mintys 
Ir su kuo nori saule dalintis? 

Ar žinai, kurion pusėn keliausi 
Ir prie ko savo sielą priglausi...? 

Niekada nesakyk – „Man vis tiek...“. 
Tu tik eik... Nebijok... Nestovėk... 

                                         Rasa Malinauskienė 

Ir štai kaip smėlio smiltys išbyrėjo… 
Tos dienos bėgo, upeliu tekėjo, 

Kol vienąkart paglamonėtas vėjo 
Skambutis paskutinis suskambėjo… 
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„Romuvos“ gimnazijoje nuskambėjo 
Paskutinio skambučio šventės akordai 

    Romuviečiai buvo pirmieji miesto abiturien-
tai, kuriems skambėjo paskutinis skambutis.  Ge-
gužės 12 dieną gimnazijoje vyko XII abiturientų 
laidos Paskutinio skambučio šventė „Gražiausių 
gyvenimo akordų ABC“. Ketvirtokams gražiau-
sius gyvenimo etapus – vaikystę, paauglystę ir 
jaunystę -priminė šios šventės organizatoriai - 
trečių klasių mokiniai. „Suskambo muzika šir-
dies, kas gali būti prasmingesnio“ - šiais žodžiais 
šventę pradėjo Paulius Užgalis ir Smiltė 
Prokarenkaitė. Užburiančiais akordeono akordais 
prasidėjusią šventę tęsė saksofono akordai, 

kuriais visus žavėjo trečiokas Jovaras Šimulis. Šių metų renginio akcentas - dviratis. Ir pirmajame aukšte, ir 
aktų salėje, ir kabinetuose trečiokai ketvirtokams sukūrė instaliacijas, simbolizuojančias greit bėgantį laiką, 
kiekvieno žmogaus atminty paliekantį gražių prisiminimų kraitį. Paskutinio skambučio šventėje kiekvieną 
žmogaus etapą lydėjo svečių sveikinimai – į abiturientus kreipėsi 
pirmosios mokytojos iš „Romuvos“ progimnazijos, gimnazijos direk-
torius Vytautas Giedraitis, „Romuvos“ progimnazijos direktorė 
Stanislava Prazauskienė, gimnazijos Vidurinio ugdymo skyriaus 
vedėja Kristina Gerčaitė. Nuostabią pasaką savo auklėtiniams sekė 
penkios XII  abiturientų laidos auklėtojos - Rasa Švobaitė, Danguolė 
Gaubienė, Vida Norvaišienė, Rita Švedienė, Dona Jaugienė. Tėvelių 
vardu visus sveikino Neringa Norkienė. Didelių ovacijų sulaukė 
mokinių savivaldos atstovų sveikinimai – jie padėkas teikė buvusiems 
Mokinių seimo nariams ir paskelbė „Metų karalienės“ ir „Metų 
karaliaus“ nominacijų laimėtojus (nominantus rinko visa gimnazijos 

bendruomenė). „Metų 
karaliene“ tapo 4c kla-
sės mokinė Greta Jaku-
tytė, „Metų karaliaus“ 
titulą laimėjo 4c klasės mokinys Milvydas Tupikas. Ketvirtokai 
tradiciškai šoko valsą, perdavė trečiokams simbolinį gimnazijos 
raktą, teikė mokytojams gėles ir savo laidos vinjetes, demons-
travo filmuotą medžiagą, be abejo, skaitė testamentą ir dainavo 
atsisveikinimo dainą. Bendruomenė tiki, kad po gražios bei 
prasmingos šventės gimnazistai atsakingai ruošis egzaminams ir 
pateisins savo, tėvų 
ir mokytojų lūkes-
čius.  
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KLASĖS AUKLĖTOJA 
RASA ŠVOBAITĖ 
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KLASĖS AUKLĖTOJA 
DANGUOLĖ GAUBIENĖ 
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KLASĖS AUKLĖTOJA 
VIDA NORVAIŠIENĖ 



126

 

KLASĖS AUKLĖTOJA 
RITA ŠVEDIENĖ 
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KLASĖS AUKLĖTOJA 
DONA JAUGIENĖ 
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Ir vėl rugsėjis juoksis po beržais.. 
Kažkam tai bus pavėsis naujas, 

Kažkas tylėdamas išeis... 
Ir tiktai viena niekad nesikeis -  

Kas rytą nuaidės tyla skambiais balsais, 
Kas rytą akys švies ryškiau negu dangus 

Ir naują puslapį su viltimi atvers jaunas Žmogus.... 
 

Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Malinauskienė 
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