
                 Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija 

                    2018 m. RUGSĖJIS-SPALIS 
                                   

     Rugsėjo 3-iosios rytą į „Romuvos“ gimnaziją 

susirinko visi – mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai. 

Tą saulėtą rytą skambėjo muzika, jaunatviškas 

šurmulys, netilo per vasarą pasiilgtų draugų šnekos. 

Tradiciškai visus susirinkusius  pasveikino gimnazijos 

direktorius Vytautas Giedraitis, sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Valerijus Simulik, Šiaulių miesto mero 

pavaduotojas Justinas Sartauskas,  Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita 

Minkuvienė, „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė, mažieji draugai  - progimnazijos 

pirmokėliai, kuriuos iškil-

mingai į šventę atvedė gim-

nazijos abiturientai. Sėkmės 

šiais mokslo metais visiems 

linkėjo ir gimnazijos Moki-

nių seimo atstovai, abitu-

rientai. Taigi graži pradžia 

lemia sėkmingą tolesnį kelią.  

Gerų mokslo metų tau, 

,,Romuvos“ gimnazijos 

jaunime...                          

 

 

 

Romuviečiai Šiaulių 

miesto mero pamokoje 

   Jau tapo gražia tradicija, 

kad po iškilmingų  Naujų mokslo metų  pradžios akimirkų prie savo mokyklų meras kviečia mokinius į bendrą 

pamoką.  Gražioje Ch. Frenkelio viloje saulėtą rugsėjo 3-iosios popietę susirinko mokiniai, mokytojai, mokyklų 

vadovai, svečiai. Skambėjo prasmingi žodžiai, muzika... Meras Artūras Visockas pasveikino visus, kurie tą saulėtą 

rytą pradėjo mokslo metus 

– ir mokinius, ir moky-

tojus, ir mokyklų vado-

vus... „Ne kartą esu sakęs, 

kad ateitį turi tik tie miestai 

ir valstybės, kurios nuolati-

nį dėmesį skiria jauniems 

žmonėms, šeimoms.“ – sa-

kė Šiaulių meras Artūras 

Visockas. 
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Naujų mokslo metų pradžia 



 

Gimtojo miesto šventėje 

Šiauliams - 782 

    Rugsėjo pirmoji savaitė buvo pilna džiugių akimirkų – miestas šventė savo 782-ąjį 

gimtadienį. Romuviečių buvo pilna visur – rugsėjo 7 dieną iškilmingoje miesto 

eisenoje žingsniavo gimnazijos antrokai, rugsėjo 6 dieną gimnazijos orkestras 

,,Romuva“ džiugino klausytojus Arenoje vykusioje tradicinėje parodoje „Tavo PIN 

KODAS 2018“. Šios parodos organizavime, įvairiose veiklose aktyviai dalyvavo 

gimnazijos savanoriai, kiti gimnazistai. 

  Rugsėjo 7 dieną mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika 2018“ dalyvavo mūsų  

Armandas Pribelskis (2b), o jaunieji aktoriai - XII tarptautiniame vaikų ir jaunimo 

teatrų festivalyje-kūrybinėje laboratorijoje ,,Baltoji varnelė“. Rugsėjo 8 dieną 

gimnazijos mokytojai, administracijos atstovai patyrė linksmai ekstremalų nuotykį – dalyvavo ,,Drakonų valčių“ 

varžybose. 

 

  Jaunųjų gimnazistų, savanorių miesto gimtadienio renginių 

metu buvo visur – jie „Presto“ kavinėje spalvomis dabino 

mažųjų šiauliečių veidukus, dalyvavo ,,Sugedusio telefono“ 

akcijoje, kurią organizavo Šiaulių P.Višinskio biblioteka, 

dainavo ir muzikavo, buvo apsirengę šventės simboliais – 

stilizuotais meškiukais, dalyvavo LMS, sporto ir meno 

mokyklų veiklose.  

  Miesto šventė parodė – šiauliečiai ( ir jauni, ir vyresni) 

energingi, veiklūs, talentingi, moka dirbti ir švęsti. O 

jaunimas gali drąsiai kartoti miesto šventės šūkį –  

                              ATEITIS MŪSŲ. 

 

Antrokai miesto šventėje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Miesto gimtadienio eisenoje – 

mūsų jaunoji plaukikė romuvietė 

Meda Pocevičiūtė. 

Kartu su LMS – romuvietė 

Augustė Lemežytė  

( pirma dešinėje). 

     Rugsėjo 6-8 dienomis Šiauliuose vyko tradicinis Šiaulių 

apskrities meno mėgėjų festivalis „Rudens mozaika“, kuriame 

rugsėjo 7 dieną dalyvavo „Romuvos“ gimnazijos mokinys  

Armandas  Pribelskis (2B). Jo puikiai atlikta daina „Don‘t 

Worry, Be Happy“  sužavėjo visus klausytojus. Tai buvo pirmas 

šio jaunojo atlikėjo pasirodymas Šiaulių miesto visuomenei. 

Praeitais mokslo metais Armandas  dalyvavo „Romuvos balsas“ 

konkurse. Tikimės, kad ir šiais mokslo metais išgirsime 

dainuojantį Armandą. 

Mūsų mokytojos, pavaduotoja ir 

skyrių vedėjos - „Drakonų valčių“ 

varžybose. 

 



Darniai irkluojam – darniai dirbam. 

 

„Romuvos“ gimnazijoje 
sėkmingai veiklą pradėjo 

užsienio kalbų klubas 
„Lingua Romuva“ 

     Rugsėjo 26 dieną, kada visi europiečiai tradiciškai šventė Europos kalbų  dieną,  gimnazijoje atvėrė 

duris  užsienio kalbų mokytojų iniciatyva įkurtas klubas „Lingua Romuva“. Mokytojų siūlomos linksmos ir 

įdomios veiklos sulaukė didelio mūsų mokinių bei jų tėvelių susidomėjimo. Šiuolaikiniai žmonės tampa vis 

mobilesni, tad gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir 

būti suprastam yra kasdienio mūsų gyvenimo 

būtinybė. Tėvų nuomone, ši gimnazijos iniciatyva 

labai patraukli ir  naudinga. Mokiniai, tėveliai ir 

mokytojai, susibūrę po klubo stogu, turiningai, 

linksmai ir maloniai praleis savo laisvą laiką. Jie 

patobulins bendravimo užsienio kalbomis  įgūdžius, 

kartu vaidins, paminės įvairias tradicines šventes. O 

mokslo metų pabaigoje klubo narius laukia 

nepamirštama kelionė į vieną iš gražiausių Europos 

miestų  - Sankt-Peterburgą.  

Pirmojo susitikimo akimirkos. 

Maloniai kviečiame visus -  tėvelius, mokinius ir 

mokytojus  - aktyviai dalyvauti klubo „Lingua 

Romuva" veiklose. 

„Romuvos“ gimnazijoje - svečiai iš 
tarptautinės AIESEC organizacijos 

Spalio 3 dieną gimnazijoje lankėsi AIESEC organizacijos 

nariai. Jie supažindino mokinius su organizacijos veikla ir 

kvietė tapti šios tarptautinės savanorių organizacijos nariais. Net 15 gimnazistų 

užpildė narių anketas ir prisijungė prie šios organizacijos. AIESEC – tarptautinė 

jaunimo valdoma organizacija. Jos veikla siekia virš 120 teritorijų bei šalių. 

AIESEC misija yra ugdyti ateities lyderius. Šiuo metu jie ieško naujų narių ir 

kviečia prisijungti prie komandos Šiauliuose. Būdami organizacijos nariais 

gimnazistai galės įgyti viešojo kalbėjimo, laiko valdymo įgūdžių, pagilins anglų 

kalbos žinias. Savanoriaudami AIESEC turės progą pažinti įvairių kultūrų 

atstovus, organizuoti veiklas bei daryti teigiamą poveikį sau ir savo aplinkai! 

Kviečiame tapti AIESEC nariais. 

Užpildykite šią anketą: https://podio.com/webforms/21599947/1503845  

Tinklapis: http://aiesec.lt/ 

https://podio.com/webforms/21599947/1503845
http://aiesec.lt/


MŪSŲ PIRMOKAI 

 RUDUO – TRADICINIŲ RENGINIŲ METAS. 

Rugsėjo 7 dieną visi gimnazijos pirmokai pagal 

projekto „Z. Gėlės tradicija“ planą keliavo į Naisius 

– aplankė Saulės aikštę, susipažino su Šiaulių rajono 

literatūros muziejumi, Baltų dievų muziejumi po 

atviru dangumi, užkopė į Alkos kalną, žirgyne žirgus 

paglostė...Bene smagiausia buvo dalyvauti orienta-

ciniame žaidime, kurio metu grupėms reikėjo pa-

bėgioti su žemėlapiu ir surasti nurodytus punktus. Puikus oras, smagi 

nuotaika, pirmokus pasitikusios gidės profesionalumas leido suderinti 

edukacinę ir pramoginę veiklą, o daliai gimnazijos pirmokų ir artimiau 

susipažinti. 

INAUGURACIJA IR KRIKŠTYNOS 

   Rugsėjo paskutinį penktadienį gimnazijoje daugiausia dėmesio 

sulaukė nauji bendruomenės nariai – pirmokai. Rytą iškilmingoje inau-

guracijos ceremonijoje gimnazijos direktorius įteikė jiems gimnazisto 

pasus, linkėjo sėkmės ir prasmingų akimirkų. O vakare abiturientų ir gimnazijos seimo pakviesti mažieji 

gimnazistai rinkosi į krikštynas, kurias šventė per visą naktį: kartu su vyresniaisiais draugais kepė bulvių plokš-

tainį, dalyvavo įvairiose rungtyse, sportavo, šoko.  Linksma ir smagi buvo pirmoji mažųjų gimnazistų naktis, pra-

leista „Romuvoje“. 
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Tarptautinio Erasmus + projekto HELP 

dalyvių susitikimas Tenerifėje 

 

  Rugsėjo 23-30 dienomis Tenerifės Puerto de la Cruz 

mieste įvyko tarptautinio Erasmus + Jaunimo mainų 

projekto „Health and Ecology: Less Pollution (HELP)“ 

dalyvių susitikimas, į kurį atvyko po 7 mokinius ir 2 

mokytojus iš Menntaskolinn á Trollaskaga mokyklos 

(Islandija), Gausdal Pierre Coubertin mokyklos (Norvegija) 

bei Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos. Projekte dalyvavo ir 14 

mokinių iš Asociación para la Participación, Oportunidad y 

Desarrollo, APOD (Ispanija). Šio Erasmus+ projekto 

turinys - įvairūs ekologijos, aplinkos užterštumo, antrinių žaliavų panaudojimo ir sveikos gyvensenos klausimai. 

Projekto susitikimo Tenerifėje tema – rūšiavimas.  

Kvietimas „Bendraukime ir bendradarbiaukime tarptautiniame kontekste jaunimui ir visai žmonijai aktualiomis 

globalinėmis temomis“ tiksliausiai apibūdina šio tarptautinio jaunimo mainų projekto susitikimą. 36 paaugliai ir 8 

mokytojai iš 4 šalių dalijosi aktualia informacija, susijusia su 

šiukšlių perdirbimu, rūšiavimu bei antrinių žaliavų panaudojimu. 7 

projektinių veiklų dienų metu dalyviai įvairiai ir unikaliai dalinosi 

savo žiniomis apie atliekų rūšiavimą ir aplinkosaugą. Keturių šalių 

dalyviai pristatė savo šalies šiukšlių perdirbimo sistemas, aptarė jų 

privalumus ir trūkumus, teikė savo pasiūlymus. Aptarę teorinę 

projekto dalį dalyviai atliko praktines užduotis. Įvairių šalių 

moksleiviai su Puerto de la Cruz miestu susipažino unikaliu būdu – 

atlikdami vietinių gyventojų apklausą apie rūšiavimą. Gyventojų 

mintys paragino projekto dalyvius susimąstyti apie Tenerifės 

gyventojų požiūrį į gamtą ir rūšiavimą Tenerifėje. Projekto dalyviai 

ne tik sprendė globalias problemas, bet ir įgijo daugiau žinių apie 

kitų šalių papročius, kultūrą. Įdomus ir smagus buvo savo šalies 

kultūros pristatymas bei tradicinių patiekalų ragavimas.  

Šis Erasmus + projekto HELP susitikimas Tenerifėje ne tik patobulino mokinių bendravimo, kultūrinio 

sąmoningumo, komandinio darbo, kūrybiškumo, problemų sprendimo įgūdžius, bet ir suteikė naudingos patirties, 

praplėtė draugų ir bendraminčių iš užsienio šalių ratą, paskatino dar labiau domėtis globaliomis temomis bei tapti 

atsakingesniais vartotojais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJOJE VYKDOMI PROJEKTAI 

Tarptautinis Erasmus+ projektas S.H.A.R.E 

Tarptautinis Erasmus+ projektas HELP 

Tarptautinis eTwinning projektas APPS4YOU 

Respublikinis projektas „Integruotas dalyko (geografijos) ir vokiečių kalbos 

mokymas" (CLILIG) 

Respublikinis projektas „Jugend debatiert international" 

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam" 

Miesto projektas „Susimąstyk" 

Gimnazijos projektas Z. Gėlės tradicija 

Gimnazijos projektas „Nepamiršta istorija" 

Gimnazijos STEAM projektas „Ateities mokykla" 

NORI DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE? Kreipkis į projektų 

koordinatorę  - anglų kalbos mokytoją  Ernestą Kazlauskienę. 

 

Leidinį parengė ,,Jaunųjų  žurnalistų” komanda ir R.Malinauskienė 



 

 

 

                  Romuviečiai – Europos judėjimo 

savaitės renginiuose 

  Sakoma, kad judėjimas žmogui suteikia laimės ir 

laisvės pojūtį. O nejudrus gyvenimo būdas būdingas 

šiais laikais daugeliui žmonių. Tad prisidėdamas prie 

bendrų Europos judėjimo savaitės renginių gausus 

romuviečių būrys saulėtą rugsėjo 20 popietę išbėgo 

rudenėjančio „Beržynėlio“ parko takais.  Tai vienas iš 

Europos judėjimo savaitei skirtų renginių -„1000 

žingsnių“. Po linksmo muzikinio apšilimo vadovaujant 

šokių mokytojai Li-gitai būrys bėgikų įveikė 1 kilometrą. Visiems bė-

gikams išdalinta pilna pintinė obuolių. Džiaugiamės visais, kurie šią 

popietę bėgo kartu. 

 

Šiaulių miesto moksleivių lėkščiasvydžio čempionate 

2018 – mūsų vaikinų pergalė 

    Rugsėjo 21 dieną mūsų gimnazijos sporto aikštyne pirmą kartą 

Šiaulių miesto istorijoje vyko Šiaulių miesto moksleivių lėkščia-

svydžio (angl. frisbee)  čempionatas 2018. Čempionato nugalėtojai - „Romuvos“ gimnazijos vaikinai, finale 

nugalėję Didždvario gimnazijos komandą. Komandai 

įteikta taurė ir asmeniniai medaliai. 

„Romuvos“ gimnazijoje – Mokytojų diena 

    Kad ir kokie permainų vėjai pūstų švietimo padangėje, 

Mokytojų diena – visada šventė. Kiekvienas turime savo 

Mokytoją, kuris mūsų Gyvenime palieka gilų pėdsaką. Ir 

nereikia tikėtis, kad tų pėdsakų bus labai daug, kad 

kiekvienas, mus įvairių dalykų mokantis pamokoje 

ar gyvenime, bus ypatingas. Užtenka nors vieno.  

     Spalio 5 rytas ,,Romuvos“ gimnazijoje buvo 

ypatingas. Net tuos mokytojus, kurie anksčiausiai 

ateina į gimnaziją, pasitiko ,,Romuvos“ orkestro 

muzikos garsai. Ir orkestras gražiomis melodijos 

virpino mokytojų ir mokinių širdis iki pat pirmos 

pamokos pradžios. Kiekvieną mokytoją, žengiantį raudonu kilimu, pasitiko abiturientai ir įteikė po raudonskruostį 

obuolį, kviesdami vėliau visus paobuoliauti. O obuoliavo mokytojai išties karališkai – abiturientų paruoštos vaišės 

stebino ir išradingumu, ir skoniu. Z.Gėlės auditorijoje ant stalų puikavosi įdaryti kepti obuoliai, obuolių sultys ir 

įvairūs sūriai, obuolių pyragai ir keksiukai, juoda duona ir kvepiantis kumpis. Mokytojus ypač pradžiugino 

abiturientų padovanotas medinis raktų pakabukas-obuolys su išraižytu žodeliu „Ačiū“. Trečiokai išpuošė 

Mokytojų kambarį, kartu su pirmokais ant stalo palikdami saldžių vaišių. Antrokai mokytojams padalino 

nevystančių spalvotų lapų, išmargintų prasmingais žodžiais, prie kurių lyg inkaras kabėjo sėkmę nešantis 

,,Fortūnos“ saldainis. O vėliau laukė „X faktoriaus“ renginys aktų salėje, kur mokytojai linksmai leido laiką - 

klausėsi gimnazijos choro dainų, patys atskleidė savo talentus atlikdami įvairias užduotis. Ir vargu, ar tai, ką veikia 

Mokytojas, galima pavadinti darbu. Tai – gyvenimo būdas, pašaukimas, prasmė. 

SPORTAS SPORTAS SPORTAS 



 

STILIUS 

    Stilius yra daugiau susijęs su charakteriu nei drabužiais, su požiūriu nei 

prabanga. Tai jūs, atskleidžiantis savo vidinį „aš“. Taigi pamirškite tą 

„nesvarbu, kaip atrodau“ - jūs daugiau negalite sau leisti būti nestilingi. 

Stilius – tai jūs ir jūsų santykis su savimi. Per drabužius kaskart 

rengdamiesi perkuriame save. Mūsų spinta yra mūsų vizualus žodynas. 

Stilius yra mūsų kalba, mūsų individuali poezija. Stilius -  kaip puikus 

knygos viršelis, per paviršių leidžia pasireikšti turiniui. Jis sukuria 

autentišką vizualinį įspūdį, jis – atmintina identiteto žymė pasaulyje.   

PROJEKTAS „ROMUVOS” STILIŲ KURIAME KARTU”  
VIP vakaras 

 

       Gimnazijoje vykdomo projekto „Romuvos” stilių kuriame kartu” 

dalyvių spalio 18 dieną  laukė Vip vakaras. Šį vakarą organizavo mūsų 

projekto partneriai iš garsios „Kristianos“.  „Kristiana“ jau seniai tapo 

milžiniška grožio šalimi, turinčia dešimtis tūkstančių gerbėjų ir savitą 

filosofiją. Tikri savo dalyko profesionalai padėjo projekto dalyviams 

sužinoti, kas šiandien grožio pasaulyje yra geriausia, įdomiausia, 

naujausia ir veiksmingiausia. Mes turėjome galimybę išsitirti savo odos 

būklę, gavome daug naudingų patarimų, kaip ja tinkamai rūpintis. 

Susipažinome su išskirtiniais garsiausiais pasaulyje prekės ženklais  ir 

visai nedidelių, tačiau originalių gamintojų parfumerijos kūriniais. 

Džiaugėmės galėdami pasimokyti iš tarptautinių makiažo meistrų rasti 

savo individualaus stiliaus ypatumus ir juos pabrėžti. Šiame Vip vakare 

projekto dalyviai ne tik maloniai praleido laiką, susirado daug naujų 

draugų, bet ir įsitikino, kad kartais tinkamai parinktas makiažas ar 

įdomus kvapas gali ne tik akivaizdžiai praskaidrinti nuotaiką, bet ir 

pakeisti likimą. Maloniai kviečiame visus gimnazistus bei jų tėvelius 

aktyviai dalyvauti jiems įdomiuose projekto renginiuose, apie kuriuos 

visada  galima sužinoti gimnazijos tinklapyje.            Projekto vykdytojai                                                 

  

Iš kairės – GIEDRĖ SAMALIONIENĖ, JELENA NACHATAYA, 

VANDA SITNIKIENĖ, ERNESTA KAZLAUSKIENĖ, KRISTINA 

GERČAITĖ, RENATA BALTRAITIENĖ. 



 

Jaunieji gimnazijos žurnalistai kalbino  lietuvių kalbos mokytoją Gitaną Trinkaitę, kuri pernai tapo 

mūsų gimnazijos „Stiliaus ikonos“ nominante. 

 

Mūsų gimnazijos „Stiliaus ikonos“ patarimai romuviečiams 

 

Koks yra stilingas žmogus? 

Pirma, stilingas žmogus, be abejo,  yra tvarkingas. 

Antra, stilingas žmogus jaučia harmoniją suaplinka. 

Be to, stilingas žmogus jaučia natūralų poreikį nuolat keistis. 

Ir dar – stilingas žmogus yra besišypsantis žmogus. 

Kaip Jūs manote, ar kiekvienas žmogus gali būti stilingas? 

Manau, kad stilingu žmogumi ne tik gali, bet ir privalo  būti kiekvienas – juk tereikia mylėti save 

ir niekada netingėti.  

Ar „Romuvoje“ daug stilingų žmonių? 

Sąvoką  „stilius“ kiekvienas  suvokia taip, kaip jam atrodo teisinga. Griežtų vertinimo normų 

čia nepritaikysi (čia ne rašinys ar dėstymo pastraipa). Jeigu žmogui atrodo, kad jis stilingas, turbūt 

taip ir yra. Svarbu, kad išorė derėtų su vidumi.   

Ką patartumėte romuviečiams, norintiems būti stilingiems? 

Patarimas labai paprastas  -  klasika yra amžina.  O jeigu norite  išsiskirti, pasirinkite ryškią 

detalę, bet tik vieną. Žmogus juk  ne Kalėdų eglutė.  

 

Projekto „Romuvos“ stilių kuriame kartu“ vykdytojai 

 

Nuotraukose – mokytoja GITANA TRINKAITĖ 

ROMUVIETI, AR PRISIMENI, KAIP TURI ATRODYTI MŪSŲ GIMNAZISTAS? 

Mokiniai privalo laikytis nustatyto dalykinio aprangos kodo: 

1. Viršutinė aprangos  dalis – vienspalvis (rekomenduojama: juodas, tamsiai mėlynas, tamsiai pilkas) švarkas, 

liemenė, megztinis arba džemperis su gimnazijos atributika, merginoms gali būti suknelė. 

2. Po  viršutine aprangos dalimi  -  vienspalviai marškinėliai,  palaidinės,  megztukai.  Per šventes ir renginius – 

balti, šviesūs marškiniai ar balta, šviesi palaidinė. 

3. Aprangos kodas būtinas atstovaujant gimnazijai įvairiuose renginiuose,  jei jiems nėra nustatyta speciali 

apranga. 

4. Gimnazijos ženklelis privalomas visiems. 

5. Penktadieniais gali būti nesilaikoma nustatyto aprangos kodo ir pasirinkta laisvesnio stiliaus apranga, tačiau 

ji turi išlikti dalykinė,  negalima dėvėti sportinės aprangos,  nešioti kepurių, kitų galvos apdangalų, gobtuvų. 
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