
                                  Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija 
                                         2017 m. gruodžio mėnuo 

                     Kas rytą skubame į mokyklą – vieni mokyti, kiti – mokytis. Darbymetis... Atrodo, niekada 

nesibaigs namų darbai, kontroliniai, atsiskaitymai, niekaip nemažėja neištaisytų rašinių krūvelė. 

Vos spėjame kartu su šio gyvenimo ritmu. Bet ateina laikas šiek tiek sustoti, pailsinti mintis, 

sielą, kūną. Pamažu, lėtais žingsneliais ateina Kalėdos... Jos priverčia ir tave sulėtinti žingsnį ir 

pagalvoti apie save, apie tuos, kurie tau brangūs... Ateina 

laikas šventei...          

Bet verta prisiminti viską... Viskas buvo svarbu... 

          Gimnazijoje vyko tradicinė akcija „Laimės keksiukai“ 

    Jau penkti metai Lietuvoje organizuojama akcija ,,Laimės keksiukai“. Jos 

tikslas - paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Šiais metais 

paramą skirsime Alekso Gutmanio, Karinos Bortnikovos ir Jauniaus 

Lukoševičiaus gydymui bei pagalbai jų šeimoms. Gruodžio 6 dieną gimnazijos pirmo aukšto fojė šurmuliavo visi – 

ir akcijai savo saldžius keksiukus atnešę gimnazistai, ir tie, kurie norėjo jų įsigyti. Bet ir vieni, ir kiti siekė kilnaus 

tikslo – padėti sergantiems vaikams ir jų tėvams 

įveikti gyvenimo siunčiamus sunkumus. Dailiai 

supakuoti skanėstai puikavosi ant stalų. Gėris gali 

turėti įvairias formas, viena iš jų – keksiukas. 

Nesvarbu, kad mažas, svarbu, kad  reikšmingas. Iš 

viso surinkta 455,52 eur. Tai didžiausia suma per 5 

akcijos metus. 

Šiaulių mokyklų paramos akcijos dalyviai 

lankėsi Savivaldybėje 

  

        Į Šiaulių miesto savivaldybę atvyko Šiaulių 

miesto įstaigų paramos akcijoje dalyvaujantys 

„Romuvos“ gimnazijos gimnazistai. Mokiniai 

stebėjo tuo metu vykusį Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos posėdį, o po jo Šiaulių meras Artūras 

Visockas ir kiti Savivaldybės atstovai įsigijo gim-

nazistų pagamintų keksiukų. 

Nuotraukoje ,,Romuvos“ gimnazijos mokiniai kartu 

su miesto meru Artūru Visocku ir politike Danguole 

Martinkiene. 
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               Gyvenimo 

kasdienybė - proza, 

gyvenimo šventė - 

poezija. Jos visada 

greta. „Romuvos“ 

gimnazijos Z.Gėlės 

projektas, vykdomas 

kartu su Naisių Z.Gėlės literatūriniu muziejumi leidžia gimnazijos 

bendruomenei prisiliesti prie trapaus meno pasaulio, praplėsti savo 

akiratį, o gal kai kam padeda įžiebti meno kibirkštėlę. Z.Gėlės 

literatūrinės premijos laureatai visada apsilanko gimnazijoje. Lapkričio 

15 dienos popietę gimnazijos mokiniai turėjo galimybę susipažinti su 41 - 

uoju Z.Gėlės premijos laureatu, poezijos knygos ,,Roma" auto-riumi 

Mantu Balakausku.  

 

 

 

 

 

       Kūrybiškumo pamokos  

             gimnazistams 
     Smagu, kai į gimnaziją grįžta  

 buvę mokiniai ir dalinasi savo 

 žiniomis. Gruodžio 4 dieną 1b ir  

2a klasės mokiniams etikos pamokas  

vedė VU Kūrybos komunikacijos II kurso studentės,  buvusios 

romuvietės – Gintarė Pakulytė ir Ilmena Povilaitytė.  Merginos 

smagiai, žaidybine forma įrodė, kad būti kūrybingu gali daugelis, 

svarbu šį gebėjimą lavinti. Mokiniai  išbandė praktines veiklas, 

kurias atlieka Kūrybos komunikaciją besimokantys studentai,   

išgirdo apie kūrybiškumo svarbą profesinėje veikloje  ir studijas 

VU. Džiaugiamės Gintarės ir Ilmenos sugrįžimu į mokyklą ir 

visiems norime pasakyti – Jums gimnazijos durys visada atviros!  

 

 

Vokalinį ansamblį   

„Fresco“ tarptautiniame 

konkurse lydėjo sėkmė –  užimta I vieta! 

     Tradicinis tarptautinis mokinių vokalinės sakralinės 

muzikos festivalis-konkursas „Skriski, giesmele...“ 

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijoje organizuotas jau dvyliktą kartą. Vokalinis 

ansamblis „Fresco“ (vadovė Aušra Kardašienė) užėmė 

pirmąją vietą. 

Poeto Manto Balakausko,  

Zigmo Gėlės premijos laureato,  

laiškas „Romuvos“ gimnazistams 

 

     Man visada labai malonu, kai lankydamas mokyklas vis 

pamatau žmones, kurių potencialas beribis ir visi įmanomi 

keliai atviri. Kaip tik taip nutiko lapkričio 15 d. „Romuvos“ 

gimnazijoje. Šaunu kalbėtis su tais, kurie pulsuoja gyvybe, ir 

jiems išties įdomu, kaip ir kuo gyvena kiti. Geriausia tai, kad 

tokios mokyklos vis dėlto keičia susiformavusį požiūrį į mo-

kymo įstaigas. Ir keičia jį šaunūs mokiniai, su kuriais jau yra 

apie ką pasikalbėti. Svarbiausia nenustoti domėtis, tyrinėti ir 

būti pasaulyje. Viskas tik prasideda.           Mantas Balakauskas 



Tautosakinė-kultūrinė 

popietė „Aš atidarysiu 

išminties skrynią“ 

    Verčiant paskutinius rudens 

puslapius gimnazijoje vyko tradicinis 

gimnazijos 1 klasių ir  miesto progimnazijų 8 

klasių mokinių renginys – tautosakinė-

kultūrinė popietė „Aš atidarysiu išminties 

skrynią“.  Renginyje sulaukta gausaus būrio 

aštuntokų iš Dainų, Gytarių, „Sandoros“, 

„Rasos“ ir „Romuvos“ progimnazijų.  Moki-

nių komandos atsakinėjo į klausimus, 

susijusius su tautosaka, literatūra, kultūra, 

istorija bei šiandienos aktua-lijomis. 

Mokiniai ne tik pasitikrino ir įsivertino 

kultūrines žinias, bet turėjo puikią progą 

susipažinti su  savo 

bendraamžiais.   

            STEAM  

      pamoka kitaip 

 
  O gruodžio 13-14 

dienomis gimnazijoje vėl sulaukėme gausaus būrio ,,Romuvos“ ir Gytarių progimnazijų 

mokinių. Tik šį kartą jie domėjosi jau visai kitais dalykais – laboratorijomis, eksperimentais, 

inovatyviomis ir moderniomis gimnazijos erdvių galimybėmis. 

 

 

 

 

 

Kalėdinis Krepšinio turnyras gimnazijos direktoriaus 

V.Giedraičio taurei laimėti 

     Jau vienuoliktą kartą gimnazijos sporto 

salėje vyko direktoriaus Vytauto Giedraičio 

taurės krepšinio turnyras. Dalyvavo 1-4 

klasių vaikinų komandos. Taurę ir  I vie-

tą  iškovojo 4 klasių komanda, antri liko 

trečiokai, o trečią vietą iškovojo antro-

kai. Visiems dalyviams direktorius Vytautas 

Giedraitis įteikė medalius ir po šventinį 

šakotį. 

 

 



 

Sėkmė Respublikiniame skaitovų konkurse          Oratorinio meno anglų kalba konkursas 

 

 

  

 

 

                                                                                           „Romuvos“ tinklininkių pergalė                                     

 

Gimnazistų sėkmė Šiaulių krašto vaikinų 

                  matematikos konkurse 

                                                       

 

 

                                                 Sėkmė Šiaulių miesto jaunųjų kūrėjų konkurse 

 

 

 

Konkurse „Taisyklinga kalba vertybė“ –  

                      trečia vieta                                    Sėkmė Šiaulių miesto  informatikos olimpiadoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lapkričio 11 d. Kauno Maironio literatūros 

muziejuje vyko tradicinis Respublikinis skaitovų 

konkursas, kuriame mūsų gimnazijai atstovavo 4 e 

klasė mokinė Beatričė Burneikaitė (mokytoja Dalia 

Vėlaitienė). 9-12 klasių grupėje dalyvavo 58 

skaitovai, iš kurių kompetentinga komisija (Kauno 

dramos teatro aktoriai V. Kochanskytė, H. Savickis ir  

A. Rubinovas) atrinko 15 geriausiųjų – viena iš jų 

Beatričė. 

   Lapkričio 22 dieną vyko Šiaulių miesto mokinių 

oratorinio meno anglų kalba konkursas. Jame puikiai 

pasirodė mūsų gimnazistės  - 1 b klasės mokinė 

Aidija Mockevičiūtė bei 2c klasės mokinė Kotryna 

Onaitytė, kurios abi savo amžiaus grupėse laimėjo II 

vietas. Sveikiname ir linkime sėkmės kituose 

konkursuose! 

    Lapkričio 23 d. vyko Šiaulių krašto 8 – 12 klasių  

vaikinų matematikos konkursas. Mokiniai dvi  

valandas spręndė matematikos  olimpiadinius 

uždavinius. Mūsų gimnazistus konkurse lydėjo 

sėkmė. Net 5 mokiniai pelnė prizines vietas. Justinas                                        

Turčiak (1c) užėmė 2 vietą, Ichtiandras Pocevičius 

(1c) – trečiąją vietą, Nedas Šimoliūnas (4d) – 

pirmąją vietą, Ričardas Navickas (3a) pelnė 1 vietą, 

Benas Česnauskas (2a) užėmė antrąją vietą. 

Džiaugiamės gimnazistų rezultatais ir linkime 

sėkmės kituose konkursuose. 

    „Romuvos“ gimnazijos merginų tinklinio komanda 

tarpmokyklinėse varžybose iškovojo 1 vietą ir 

dalyvaus zoninėse tinklinio varžybose. Sveikiname: 

Ievą Juozapaitytę (2a), Gintarę Pupininkaitę (2a), 

Gabiją Mariją Poškaitę (2a), Ievą Mačiulytę (2a), 

Gretą Vaškytę (1e), Kamilę Barzinskaitę (1b), 

Kamilę Latanauskaitę (1b), Rositą Monkevičiūtę 

(2b). 

      Lapkričio 28 dieną Šiaulių Didždvario 

gimnazijoje buvo organizuotas miesto mokinių 

konkursas „Taisyklinga kalba vertybė“, I-II gim-

nazijos klasių grupėje III vietą užėmė Viktorija 

Tavoraitė (1a). Sveikiname Viktoriją ir džiau-

giamės, kad auga nauja gimtosios kalbos puo-

selėtojų karta. 

   Šių metų miesto jaunųjų kūrėjų konkurse „Rudens 

godos“ laureate prozininkų grupėje tapo „Romuvos“ 

gimnazijos 1a klasės mokinė Urtė Skablauskaitė. 

Džiaugiamės jaunąja noveliste ir linkime naujų idėjų 

bei įkvėpimo. 

    Gruodžio 8 d. vykusioje Šiaulių miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 11–12 klasių mokinių informatikos 

olimpiadoje 3a klasės mokinys Ričardas Navickas ir 4a 

klasės mokinė Eglė Tankelevičiūtė užėmė 1-ą vietą. Jie 

ir 4d klasės mokinys Justinas Kenstavičius patenka 

tarp geriausiai programuojančių Šiaulių miesto 

moksleivių  ir dalyvaus šalies etapo atrankinėje dalyje. 

Laimės Jums, džiaugsmo, sėkmės, vilties, meilės 

ir ... O ko dar norėtumėt? Prašykite ir Jums bus 

duota... Kalėdos – stebuklų metas. O Naujieji 

metai – laikas, kai tie stebuklai pildosi... 

Leidinį rengė Jaunųjų žurnalistų komanda. Maketavo ir konsultavo 

Rasa Malinauskienė. 

 


