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   Sakoma ,,Vienas lauke – ne karys”. Kai bet 

kokius iškilusius klausimus aptariame, kai bet 

kokias problemas sprendžiame kartu, atrodo, 

kad ir sunkumai lengviau įveikiami, ir didelės 

bėdos lengvesnėmis tampa, ir kasdienybę slėgę 

rūpesčiai ima sklaidytis kaip rudens miglos. 

Spalio 24 dieną gimnazijos bendruomenė rikosi į 

konferenciją „Bendradarbiavimas – mūsų 

sėkmė". Bendruomenės renginį pradėjęs 

gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis ragino 

tėvus, mokinius atvirai išsakyti, kas labiausiai 

neramina, kurios sritys yra jautriausios, kvietė 

susitarti, ieškoti kompromisų.  

NR. 105 

MIELIEJI, 

rudenį gamta ruošiasi poilsiui, o jaunam 

žmogui – pats darbymetis. Tai laikas, kai 

tenka ilgiau parymoti prie atversto 

vadovėlio ir kitos knygos, kurią mokytojai 

rekomenduoja  perskaityti, bet puikiai 

žinai, kad šį kartą rekomendacija – 

privaloma. Būna tokių momentų, kai 

veiklos tiek daug, kad net nebežinai, ko 

griebtis pirmiausia. Gal šiek tiek 

supanikuoji, kad ne viską laiku spėsi, ne 

viską išmoksi, ne viską spėsi atsiskaityti. 

Bet atmink, kad visada viską spėja tas, kas 

planuoja laiką, kas atskiria svarbiausius 

dalykus nuo antraeilių, kas moka laiku 

pailsėti ir kas moka tiesiog džiaugtis 

GYVENIMU. Tad šiame numeryje apie 

darbo ir poilsio, švenčių ir pergalių, 

susimąstymo ir veiklos akimirkas. 



 

Tyrimo apie santykius gimnazijoje, bendruomeniškumą rezultatus pristatė psichologė Virginija Servutienė. 

Visiems naudinga buvo išgirsti, kokia bendruomenė, mūsų 

nuomone, esame, ko tikimės vieni iš kitų, kaip vertiname 

tarpu-savio santykius, 

buvimą kartu. Mokinių 

tėvai pasidalino mintis 

apie tai, kaip jaučiasi 

jų vaikai, kuo gali 

prisidėti šeima, kad 

mokykloje jiems 

sektųsi dar geriau. 

Kaip visada, aktyvūs 

buvo mokinių seimo 

atstovai, šįkart pristatę atlikto tyrimo apie namų darbus rezultatus. 

Konferenciją apibendrino gimnazijos tarybos pirmininkė Rasa Pocevičienė 

teigusi, kad bendradarbiavimas būtinas bendruomenei, siekiančiai tų pačių 

tikslų. 
 

Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis bendruomenės konferencijoje 

 

Vokiečių kalbos vaidmuo Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir visuomeniniame    

gyvenime 

     Spalio 10-14 dienomis vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė dalyvavo kelių dienų stažuotėje Prahos Getės 

institute. Ši stažuotė – tai sudėtinė tarptautinio projekto „Jugend debattiert international“, kuriame jau treji metai 

sėkmingai dalyvauja mūsų gimnazijos vokiečių kalbą besimokantys moksleiviai dalis. „Tarptautiniai jaunimo 

debatai“ – tai projektas, kurio tikslas skatinti jaunuolius iš Vidurio ir Rytų Europos šalių mokytis kompetentingai 

ir įtikinamai išsakyti savo nuomonę bei pažiūras 

vokiečių kalba. Projektas taip pat stiprina debatų 

kaip demokratijos instrumento vaidmenį ir skatina 

aktyvią daugiakalbystę Europoje. Ryškiausias 

gimnazijos pasiekimas šiame projekte – 3-oji  vieta 

nacionaliniame debatų finale. Trijų dienų 

mokymuose kartu su kitais projekte dalyvaujančių 

šalių (Baltarusija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, 

Rusija, Slovėnija, Slovakija, Čekija, Ukraina ir 

Vengrija).  

                Nuotraukoje trečia iš dešinės – gimnazijos 

vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė. 

     O spalio viduryje  Lietuvoje daugiau nei 230 

institucijų švenčia vokiečių kalbos dieną „Ö kaip vokiškai?“.  Šia iniciatyva siekiama pabrėžti vokiečių kalbos 

vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir visuomeniame gyvenime. Spalio 18 d. ir mūsų 

gimnazijoje vyko vokiečių kalbos savaitei Lietuvoje skirtas renginys „Deutsch Detektiven“, kuris buvo ir viena iš 

šiais metais pradėto projekto Integruotas vokiečių kalbos 

ir geografijos mokymas veiklų.  Protų mūšyje-

orientavimosi varžybose dalyvavo 5 gimnazijos pirmokų, 

antrokų ir trečiokų komandos. Gerą nuotaiką moksleiviai 

išreiškė kūrybingais komandų pavadinimais: 

„Großeltern“ (Seneliai), „Jemand“ (Kažkas), „Kopfweh“ 

(Galvos skausmas),  „Drei Mädchen“ (Trys merginos), 

„Wunderkinder“. Gimnazistai tapo vokiečių kalbos ir 

kultūros detektyvais ir sprendė įdomius bei šmaikščius su 

Vokietijos kalba, kultūra, geografija ir ekonomika 

susijusius klausimus.  



   Nugalėtojais tapo ir solidų komandos vardą pateisino  

3-okų komanda: „Großeltern“ (Seneliai). Visos komandos 

buvo apdovanotos renginio organizatorių „Ö kaip 

vokiškai?“ ir gimnazijos įsteigtais prizais. Spalio 19 d. 

gimnazistai dayvavo vokiečių dainininko Uwe Kaa 

koncerte. Dainininko ir grupės pasirodymą šiauliečiams 

moksleiviams finansavo Getės institutas.  

  

Rimtai nusiteikusi 2-okų komanda. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puikūs tarptautinio vokiečių sertifikato egzamino  

rezultatai 

     Net aštuoniems gimnazijos moksleiviams 2017 spalio 27 d. įteikti 

Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos 

(DSDI A2/B1) vokiečių kalbos diplomai. Šis diplomas galioja norint 

įgyti profesiją Vokietijoje, mokytis kolegijose bei lankyti 

paruošiamąsias studijas. Joseffas Dembinskis (2d), Gabija Martišiūtė 

(3a), Ieva Auškalnytė (4a), Smiltė Prokarenkaitė (4a), Mantas Karpas 

(4b), Paulius Užgalis (4a), Gabija Norkevičiūtė (4b) ir Paulina 

Janulytė (absolventė) gali didžiuotis įveikę rimtą tarptautinio 

egzamino iššūkį. Priminsime, kad egzaminą romuviečiai laikė praeitų 

mokslo metų pavasarį, o jį sudarė dvi dalys (raštu ir žodžiu). 

Egzamino raštu užduotys yra tikrinamos Berlyne, o egzamine žodžiu 

privalomai dalyvauja gimtakalbis vokiečių kalbos specialistas. 

Šešiems iš aštuonių laikiusiųjų egzaminą įteiktas B1 vokiečių kalbos 

mokėjimo lygį įrodantis sertifikatas, dviems – A2. Džiugu, kad į sertifikato įteikimo 

ceremoniją atvyko ir buvusi gimnazijos moksleivė Paulina Janulytė, kuri Vilniuje 

studijuoja politikos mokslus.Geras pavyzdys užkrėtė ir kitus gimnazistus. Vokiečių 

kalbos sertifikatą 2018 m. pavasarį ruošiasi laikyti keli trečios klasės moksleiviai. 

                                                                             Vokiečių kalbos mokytoja A. Būdvytytė 

Dovanėlės Jossef Dembinskiui 

(2d) iš vokiečių kalbos 

mokytojos Ainos Būdvytytės ir 

geografijos mokytojos Joanos 

Mekšriūnienės rankų. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių komandinė programavimo olimpiada 

      Spalio 17 d. mūsų gimnazijoje vyko Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių komandinė programavimo 

olimpiada.  Šiemet joje dalyvavo net 10 komandų iš J.Janonio, Šiaulių universiteto, Didždvario, Stasio Šalkauskio, 

Saulėtekio, Lieporių bei „Romuvos“ gimnazijų. Iš 4-ių moksleivių sudarytos komandos 2 valandas intensyviai 

dirbo, kiekviena komanda vertinimui turėjo pateikti 7 programas.  Geriausiai užduotis įveikė ir 1-ą vietą laimėjo 

Didždvario gimnazijos komanda. Tačiau pasidžiaugti galima visų komandų darbu: moksleiviai ieškojo 

nestandartinių sprendimų, labai aktyviai ir kūrybiškai sprendė kilusias programas. Mūsų mokyklą atstovavo dvi 

komandos: 4 a klasės mokiniai Rokas Glinskis, Rimantas Januškevičius, Eglė Tankelevičiūtė, Evaldas Stropus, 4d 

klasės mokiniai Justinas Kenstavičius, Nedas Šimoliūnas, 4e klasės mokinė Karolina Pieškutė ir 3a klasės mokinys 

Ričardas Navickas. Tokia olimpiada vykdoma jau antrą kartą ir organizuojama Europos programavimo savaitės 

proga.                                                                                  Informacinių technologijų mokytoja Lina Tankelevičienė 

                                                              O KOL TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MYLĖTOJAI RIMTAI DIRBA, RUDENS 

RIMTIS IR  RAMYBĖ JAUNUOSIUS KŪRĖJUS SUKVIEČIA Į  SAVOS KŪRYBOS SKAITYMUS... 

 

      Spalio 25 dieną vyko  projekto „Z. Gėlės tradicija“ renginys 

– rudeniniai kūrybos skaitymai. Į jaukiai papuoštą Z. Gėlės 

auditoriją susirinko ir ratu susėdo jaunieji kūrėjai, skaitovai, 

pasiklausyti kūrybos norintys gimnazistai. Gimnazijos pirmokai 

mokiniai skaitė buvusių gimnazistų, tapusių Jaunųjų filologų 

konkursų, respublikinių turų laureatais. Savo naujausius prozos 

bei poezijos tekstus skaitė abiturientės Gabrielė Račkauskaitė, 

Neda Norkutė; antrokė Milda 

Petkevičiūtė, pirmokė Urtė 

Skablauskaitė. Projekto „Z. 

Gėlės tradicija“ vadovės Vida 

Norvaišienė ir Dona Jaugienė 

džiaugėsi kiekvienu kuriančiu jaunu žmogumi ir visiems jiems linkėjo įkvėpimo. 

Informacinėms technologijoms ypatingas dėmesys 

Spalio 9-20 dienomis gimnazijoje vyko programavimo 

savaitė. Šią savaitę vyko PHP programavimo dirbtuvės, 

programų testavimas, programų su grafine sąsaja kūrimas 

Windows aplinkai, programavimo valanda, Šiaulių miesto 

gimnazijų mokinių komandinė programavimo olimpiada, ŠU 

organizuota programavimo olimpiada. 



Nuotraukoje – autorė Gustė Dominyka Ruplytė pristato savo kūrybą. 

 

Tapybos parodos „Medžiai tarsi žmonės...“ 

atidarymas 

   Spalio 27 dieną  „Romuvos“ gimnazijos gimtadienio proga 

vyko gimnazistų  tapybos parodos „Medžiai tarsi žmonės...“ 

atidarymas. Dailės mokytoja Armidija Biliuvienė pristatė 

parodos autorius, papasakojo apie parodos tematiką, darbų 

kūrimą, kokios raiškos priemonės buvo panaudotos tapant 

paveikslus. Parodos afišoje -  kūrinys ir prasmingi žodžiai, 

sukurti 2a klasės mokinės Beatričės Pocevičiūtės. Atidarymo 

dalyviai pasidalino 

savo įspūdžiais 

apie parodą. 

 

 

Gustės Dominykos Ruplytės kompiuterinės grafikos 

darbų paroda 

    Spalio 25 dieną   vyko 4c kl. mokinės   

Gustės Dominykos Ruplytės 

kompiuterinės grafikos darbų autorinės 

parodos atidarymas. Autorę pristatė 

dailės mokytoja Armidija Biliuvienė. 

Kiekvienas jos piešinys - tai savitas 

požiūris į fantazijų ir realybės pasaulį. 

Praėjusių mokslo metų pabaigoje, 

gegužės mėnesį, Gustė dalyvavo 

tarptautiniame renginyje - mokinių 

piešinių parodoje-konkurse „Miško 

dvasia“ ir užėmė I vietą. Specialiai 

šiam konkursui ji sukūrė paveikslą 

kompiuterinės grafikos technika. 

Šis kūrinys yra eksponuojamas ir 

šioje parodoje.  Pati autorė papasakojo, kad piešti pradėjo kompiuteriu  prieš 4  metus. Kūrybai įkvėpimo sėmėsi 

stebėdama tinklapiuose įvairius dailininkų darbus. Piešdama kompiuteriu naudoja „Paint tool Sai“ programą ir 

planšetę. Labiausiai domisi įvairių kompiuterinių žaidimų personažais.  Šios parodos kūriniams įtaką darė 

žaidimas „League of Legendo“. Piešiniuose  konkretūs žaidimo veikėjai persipina su autorės fantazija. Gustė 

atsakė į parodos atidarymo dalyvių klausimus apie kompiuterinę grafiką, pakomentavo paveikslų tematiką. 

                                                                                                         Nauja dailės darbų paroda   

    Visada džiugu įvairiose gimnazijos 

erdvėse matyti jaunųjų gimnazijos 

menininkų darbus. Ir šį rudenį 

II  gimnazijos aukšte, dailės mokyklinio 

egzamino kūrybinių darbų parodoje, 

šalia praeitų mokslo metų egzamino 

darbų eksponuojami nauji šių metų 

egzamino dalyvių sukurti darbai. Tai 

Kamilės Kiekšaitės  tapybos darbas „Po 

kauke“,  Justinos Vingytės aliejinės 

tapybos kūrinys ,,There’s no way out” (,, 

Išėjimo nėra“) ir Andros Navickytės 

grafikos darbas „Gamta – motina“. 

 

     



    Kai vėjas ant takų rieškučiomis žarsto 

lapus, verčiame lapus ir mes... Tik kitokius – knygos 

lapus. Jau tapo gražia tradicija – pirmokai, pradėję 

mokslo metus gimnazijoje, supažindinami su 

biblioteka, skaitykla. Spalio mėnesį visų pirmų klasių 

mokiniai rinkosi į klasės valandėles skaitykloje. 

Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė supažindino 

jaunuosius gimnazistus su biblioteka, jos fondais. 

Pirmokai labai nustebo sužinoję, kad gimnazijos 

bibliotekos fonduose yra net 10 000 grožinės 

literatūros knygų, net 24 000 egzempliorių įvairių 

vadovėlių.  Pirmokai suprato, kad užsimezgė graži ir 

tvirta jų draugystė su biblioteka. Jie patikino, kad čia 

lankysis pasiimti ne tik tų knygų, kurias per mokslo 

metus privalės perskaityti, kurias rekomenduos jų 

mokytojai, bet ir tų, naujausių, kurios puikuojasi 

knygynų lentynose, kurios dalyvauja Metų knygos 

rinkimuose.  

 

 

 

   Visas naujausias knygas, populiariausius leidinius gimnazijos 

biblioteka turi ir siūlo jaunajam skaitytojui. Belieka palinkėti 

jauniesiems gimnazistams prasmingų akimirkų su knyga.  

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE ( LIEPORIŲ FILIALAS) VYKO 

MOKSLEIVIŲ ISTORINĖ-KŪRYBINĖ KONFERENCIJA LIETUVOS 

ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI  

 

Minint artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, spalio 26 

dieną vyko Šiaulių miesto moksleivių istorinė-kūrybinė 

konferencija „Šimtas metų vienybės: negęstanti tautinė savimonė“. 

Konferencijoje dalyvausi 1d klsės mokinė Adriana Levanaitė 

parengė pranešimą tema ,,Lietuviai – Lietuvos laisvės gynėjai“. 

    Adriana savo pranešime kalbėjo apie tai, 

kaip pilietiškumą supranta jos šeimos nariai, 

pristatė senuosius istorinius leidinius, kurie 

yra tapę jos šeimos relikvija.  

 
 
 
 
 



Gražiausios šventės atgarsiai... 

ROMUVADIENIS 
ŠVENČIAME GIMANAZIJOS GIMTADIENĮ.... 

 

      Būna akimirkų, kai susimąstome apie laiko tėkmę. Tada nejučia 

išsprūsta frazė: ,,Kaip greitai bėga laikas“. Štai Rugsėjo 1-osios rytas 

kvietė visus gimnazistus į mokslo metų pradžios šventę, o dabar 

rudens vėjas baigia nuogai išrengti gimnaziją juosiantį beržyną. 

Spalio pabaigoje, prieš mokinių rudens atostogas, gimnazija 

tradiciškai švenčia savo gimtadienį - ROMUVADIENĮ. Šis ruduo gimnazijai – tryliktas. Mokykla po savo stogu 

visada suburia jaunų, talentingų, energingų, aktyvių žmonių bendruomenę, kurie sugeba ne tik puikiais rezultatais 

džiuginti, bet ir moka linksmintis. Tad spalio 27 diena buvo tikrai nepaprasta, o gimtadienio tema ,,Vaikystė“ leido 

visiems gerai leisti laiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstų rytą visus, pravėrusius gimnazijos duris 

ir žengiančius raudonu kilimu, pasitiko šaunusis 

orkestras ,,Romuva“ (vadovas R.Žukauskas). 

Mokytojams buvo pasiūlyta prisiminti savo 

vaikystės žaidimus – šokdynes, lankus, ,,klasę“. 

Visą dieną gimnazijos fojė 

vyko fotosesija – 

klasėmis, su draugais, su 

mokytojais, su kolegomis 

fotografavosi visi, o 

pagrindinio renginio metu 

buvo išrinktos fotografijų 

nominacijos - ,,Šauniausia 

kompanija“, ,,Vakarėlio 

sielos“, ,,Šaunios 

mergaitės“ ir t.t. 

   Gimtadienio proga gimnazijos erdves papuošė Gustės 

Ruplytės autorinė kompiuterinės grafikos ir 1-4 klasių 

mokinių tapybos „Medis kaip gyvenimas“ parodos. 

Pertraukų metu visi galėjo sudainuoti karaokė ir vaišintis 

arbata. Buvo parengtas informacinis stendas „Savivalda per 

13 metų“. Gimtadienio proga sulaukėme ir svečių – savo 

socialinių partnerių iš ,,Romuvos“ progimnazijos 

savivaldos. Gimnazijos bibliotekos vedėja Angelė 

Aleknienė skaitykloje pirmokus supažindino su gimnazijos 

istorija. 



 

 

 

 

O vidudienį visą gimtadienio šurmulį vainikavo 

grandiozinis renginys aktų salėje. Renginį vedė dvi žavios 

trečiokės – Karolina Bložytė ir Greta Grušaitė. Greta 

sužavėjo visus ne tik kaip puiki renginio vedėja, bet 

nustebino itin profesionaliai solo atliktu muzikiniu kūriniu. 

Ir jai, ir Gedvilei Janulytei, kuri dainavo pritardama 

akustine gitara, salėje gausiai susirinkusi 

gimnazijos bendruomenė negailėjo plojimų. 

Kaip visada visus džiugino gimnazijos choras ir 

ansamblis ,,Fresko“ ( vadovė A.Kardašienė, 

akompaniatorius A.Ivaškevičius). Ugningais 

ritmais salę audrino jaunieji šokėjai, 

vadovaujami naujosios šokių vadovės Ligitos 

Makarienės. Gimtadienio šventėje netrūko 

siurprizų. Vienas jų – nuostabus talentingos 

pianistės Adrianos Levanaitės (1d) ir 

plastiškosios šokėjos Evelinos Negrijūtės (1d) 

duetas. Gimnazijos direktoriui Vytautui 

Giedraičiui buvo įteiktas didžiulis sveikinimo 

atvirukas, kuriame gimnazistai visą dieną rašė 

sveikinimus ir linkėjimus savo mokyklai. Na, ir aišku, svarbiausia renginio dalis – pažymių aukcionas. Įvairių 

dalykų mokytojai ( R.Užas, G.Samalionienė, J. Mekšriūnienė ir kiti) pasiūlė aukcionui savo dalyko įvertinimus – 

dešimtukus. Mokiniai aktyviai sprendė šmaikščias užduotis, kovėsi dėl teisės gauti dešimtuko sertifikatą. Net 

direktorius pasiūlė aukcionui vieną sertifikatą - teisę mokiniui pavėluoti į 

vieną pamoką. Į sceną pakovoti dėl šio sertifikato lipo nemažas būrys 

gimnazistų. Pasisekė pirmokui Arnoldui. Taigi tą paskutinį spalio 

penktadienį gimnazija šventė savo gimtadienį.  

 

                    Gerų ir gabių mokinių, šaunių mokytojų, 

svarių pergalių ir džiuginančių laimėjimų tau, ,,Romuva“. 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenė labai domėjosi ir kitu neįprastu 

stendu – jame buvo visų gimnazijos mokytojų 

vaikystės nuotraukos. Šie vaizdai sukėlė 

visiems daug teigiamų emocijų. Juk smagu 

prisiminti vaikystę! 



 

Gimnazijoje šiais mokslo metais didelis dėmesys skiriamas 

savanorystei. Ypač aktyvūs yra jaunieji gimnazistai – pirmokai 

ir antrokai. Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kure laisva 

valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės 

naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas 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. 

Pagrindiniai savanoriškos veiklos motyvavimo principai:  

*altruizmas – savanoriavimas kitų naudai; 

*gyvenimo kokybė – padėjimas visuomenei kiekvieno gyvenimą padaro geresnį; 

*užimtumas – kai kurie jaučia pasitenkinimą vien dėl to, kad yra užimti; 

*religiniai įsitikinimai – kai kurios religijos teigia, kad padėjimas kitiems yra dvasinė pareiga; 

*socializacija – savanoriavimas yra puiki galimybė sutikti daug skirtingų žmonių ir susirasti daug draugų. 

        Jaunieji „Romuvos“ savanoriai dalyvavo 

Pasaulinės gyvūnų globos dienos akcijoje 

     ,,ROMUVOS" gimnazijos savanoriai, 1-ų klasių 

mokiniai, spalio 4 dieną dalyvavo Pasaulinės gyvūnų 

globos dienos akcijoje - rinko 6-iuose Šiaulių miesto 

prekybos centruose  - „Tilžė“, „Bruklinas“, „Akropolis“, 

„Arena“, „Iki“, „Saulės miestas“ -  maistą ir viską, ką 

aukojo žmonės, ,,Šiaulių letenėlei". Dalyvavo 38 jaunieji 

gimnazistai.                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aneta Urbonaitė, Domantas Bagdonas, 

Nerilė Baranauskaitė. PC ,,Tilžė“ 

Gabija Tamutytė, Gabrielė Mozerytė, 

Gabrielė Jakunčikovaitė, Ema 

Baltrušaitytė. PC,,Arena“ 

Gabija Uogaitė, Kamilė Latanauskaitė, 

Gabrielė Mozerytė, Eimantė Rikliūtė, 

Gabija Tamutytė,  Ema Baltrušaitytė, 

Giedrius Jackus, Dominyka Rudžinskaitė. 

 PC ,,Arena“ 

Gabija Tamutytė, Gabrielė Mozerytė, 

Gabrielė Jakunčikovaitė, Ema 

Baltrušaitytė. PC,,Arena“ 

Vestina 

Ragažinskaitė, 

Kornelija 

Stulpinaitė, 

Eimantė 

Riliūtė, Algita 

Skirmantaitė, 

Aurika 

Lekavičiūtė. 

PC ,,Tilžė“ 

DAUG RANKŲ DIDŽIĄ NAŠTĄ PAKELIA... TAI TURBŪT BUVO PASAKYTA APIE SAVANORYSTĘ... 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Altruizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvenimo_kokyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Religija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Socializacija


                         Savanoriška veikla Šiaulių arenoje 

  

 

 

 

2017m. spalio 13 diena  Savanorystė 

Šiaulių arenoje kultūrinio renginio 

metu - ,,Raudoni muzikiniai vakarai“. 

Vakaras su atlikėju Lainiumi ir grupe.  

Mokinių atsiliepimai: 

*,,Smagiai praleidome laiką kartu. 

Jautėmės reikalingi.“ Alena Knyazeva 

(2d) 

*,,Buvo smagu. Dėkojame vadybininkui Aliui Petrylai. Buvo labai draugiškas ir geranoriškas.“ Kornelija 

Jokubauskaitė (2d) 

*,,Patiko bendrauti su žmonėmis, atlikti paskirtą darbą, tiesiog būti toje veikloje.“ Agnė Karkalaitė (2d) 

*,,Nustebino visų žmonių, su kuriais praleidome tą vakarą, draugiškumas.“ Irmantas Venckus (2d) 

*,,Žmogus be veiklos – kaip šuo be šeimininko. Savanorystė padeda atrasti save.“ Lukas Volkovas (2d) 

*,Žmogus tokioje veikloje, kai tenka bendrauti su kitais žmonėmis, mokosi mandagumo.“ Grantas Žardeckis (2d) 

*,,Savanoriaudamas įgauti patirties, susipažįsti su žmonėmis, tai padeda apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo. 

Gali išbandyti save įvairiose srityse.“ Nerilė Nesovaitė (2d) 

Šiaulių arena. Pagalba renginių metu - ,,RAUDONI 

MUZIKINIAI VAKARAI“. Spalio 27d.  

Nuotraukoje ( iš kairės) – Irmantas Venckus ( 2d), Gabrielė 

Mozerytė (1b), Gabija Uogaitė (1b), atlikėjas ČESLOVAS 

GABALIS, Grantas Žardeckis(2d),  atlikėjas JERONIMAS 

MILIUS, Kornelija Jokubaitytė (2d). 

. Savanorystė lopšelyje/darželyje 

,,DAINELĖ“ 
2017m. spalio 23-27 dienomis. Dalyviai: 

1b,1d,1c klasių mokiniai. Po 7-10 žmonių 

kiekvieną dieną. Pagalba auklėtojui, žaidimai su 

vaikais, ugdomosios veiklos organizavimas su 

grupės auklėtoja. 

  

,,ROMUVOS“ gimnazijos 2d klasės savanoriai Šiaulių 

arenoje( Iš kairės) KORNELIJA JOKUBAUSKAITĖ, 

NERILĖ NESOVAITĖ, AGNĖ KARAKALAITĖ, 

GRANTAS ŽARDECKIS, LUKAS VOLKOVAS, 

ATLIKĖJAS LAIMONTAS DINIUS, ALENA 

KNYAZEVA, IRMANTAS VENCKUS 

Laimingi buvo visi – ir jaunieji auklėtojai 

pirmokai, ir darželio mažieji... NUMERĮ PARENGĖ JAUNIEJI 

ŽURNALISTAI. KONSULTAVO 

RASA MALINAUSKIENĖ 


