
                          Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija 
                                          2019 metai                         

                        Apie gyvenimo prasmę nuo istorijos ištakų – nuo pradžių 

pradžios – mąsto visi – nuo filosofo iki siuvėjo. Vieno edukacinio užsiėmimo 

,,Valerijono“ vaistinėje metu mūsų gimnazistai išgirdo ,,Valerijono“ vaistinės 

vedėjos Almyros Girdenienės, buvusios Indijoje ir studijavusios Ajurvedą, 

mintį, jog, anot Rytų filosofijos,  gyvenimo prasmė – TARNAVIMAS 

ŽMOGUI. Ir tada viskas pasidaro paprasta, supranti, kas šiame Gyvenime 

yra svarbiausia – padėti vienas kitam, mylėti vienas kitą, būti šalia kito jo 

džiaugsmo ir liūdesio valandą. O mokykloje, kur mūsų tiek daug ir skirtingų, 

tai tampa ypač svarbu. Tad gyvenkime linkėdami vienas kitam gražios 

bendrystės.   

Gražią „Romuvos“ gimnazijos ir Gegužių 

progimnazijos draugystę įprasmino 

bendradarbiavimo sutartis 

    Gražu ir prasminga, kai dvi jaunus žmones ugdančios ir jų ateitimi besirūpinančios 

organizacijos suvienija savo dalykines žinias ir kūrybines galias siekdamos kokybiško 

jaunosios kartos ugdymo.  2019 metų vasario 1 dieną ,,Romuvos“ gimnazija ir 

Gegužių progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šias mokyklas jau seniai 

siejo neformalus bendradarbiavimas, o dabar, abiejų mokyklų bendruomenių sutarimu, 

ši bendrystė sutvirtinta sutartimi. Tai leis Gegužių progimnazijos mokiniams, bai-

gusiems aštuonias klases ir nusprendusiems mokytis  „Romuvos“ gimnazijoje, 

užtikrinti visuminio ugdymo tęstinumą.  Tikime, kad abiejų mokyklų bendruomenes 

sujungs prasminga įvairiapusė veikla. 

Mūsų pilna visur – ir scenoje, ir sporto varžybose, ir olimpiadose, konkursuose... judame ir po vieną, ir 

komandomis... 

Romuviečiai – Šiaulių apskrities renginio „Moteris 

Saulė 2018“ asistentai 

    Kovo 8 dieną koncertų salėje „Saulė“ vyko Šiaulių apskrities metų 

moters rinkimai „Moteris Saulė 2018“ (renginio organizatorius – 

Šiaulių apskrities televizija). Vakaro metu ne kartą skambėjo „Ro-

muvos“ gimnazijos vardas - septyni 4 klasių gimnazistai buvo šio 

renginio asistentai. Romuviečiai puikiai susitvarkė su paskirtomis 

užduotimis. Štai tokie mūsų vaikinai! 

Visada į „Romuvos“ gimnaziją sugrįžta buvę abiturientai... Yra ką prisiminti, apie ką pasikalbėti, kuo 

pasidalinti… 
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Ignė Laurynaitė – šalies Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

nugalėtoja 

   Kovo 8-9 d. Kaune vykusioje šalies Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje abitu-

rientė Ignė Laurynaitė laimėjo I vietą. Dėkojame Ignei už meilę gimtajai kalbai, litera-

tūrai, savos gimnazijos vardo garsinimą, atkaklumą, siekiant tikslo. 

           Emilijos Baniulytės sėkmė anglų kalbos miesto konkurse 

Emilija Baniulytė užėmė II vietą 1-2 klasių mokinių anglų kalbos miesto konkurse. Ji dalyvaus respublikiniame 

konkurso etape, kuris įvyks balandžio 12-13 dienomis Palangos Vlado Jurgučio  pagrindinėje mokykloje. 

                               Mūsų gimnazisčių pergalė istorijos olimpiadoje 

      2-4 klasių mokinių istorijos olimpiados „Tauta be valstybės. Lietuva 1940 – 1990 m.“ 

miesto ture triumfavo  mūsų mergaitės: Vakarė Gotautaitė (3a) – I vieta, Greta Petrauskaitė 

(4a) - II vieta. Merginos dalyvaus respublikiniame ture balandžio 12 – 13 dienomis 

Druskininkuose.  

                     Mūsų gimnazistės –miesto rusų kalbos olimpiados laimėtojos! 

Mūsų gimnazistės puikiai pasirodė miesto rusų kalbos olimpiadoje ir pelnė tris prizines vietas! Galime 

pasidžiaugti jų puikiais rezultatais: 1c klasės mokinė Karolina Mateikaitė laimėjo I vietą, 

Elina Oleinikaitė (3a kl.) – II vietą, o Agneta Jefimovaitė (2d kl.) – III vietą! Mergaitės 

atstovaujant miestui ir gimnazijai šalies rusų kalbos olimpiadoje Kaune.  

Greta Petrauskaitė – viena iš geriausių etninės kultūros žinovių 

  Telšiuose vyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados antrasis etapas, kuriame 

abiturientė Greta Petrauskaitė iškovojo garbingą III vietą. 

Pergales fizikos olimpiados miesto ture skynė mūsų jaunieji fizikai 

 J.Janonio gimnazijoje vyko miesto fizikos olimpiada. Pirmas vietas pelnė  Ričardas Navickas ( 4a kl.) ir Justinas 

Turčak ( 2c kl.).  

Armandai Kropivjanskytei Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–12 klasių mokinių 

muzikos olimpiadoje - prizinė III vieta 

     Mes, romuviečiai, gerai žinome, kiek talentingų jaunų žmonių, padedami šaunių mokytojų ir meno kolektyvų 

vadovų, išskleidžia savo talentus mūsų gimnazijoje. Mes mėgaujamės jų atliekama muzika, jų soliniais 

pasirodymais, choro ir ansamblio atliekamais kūriniais. „Juventos“ progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų  6–12 klasių mokinių muzikos olimpiada. Pirmą kartą joje dalyvavusi Armanda 

Kropivjanskytė (3kl.) paskelbta III vietos nugalėtoja (mokytoja Aušra Kardašienė). Tikrintos muzikos žinios 

(testas), muzikos rašto skaitymas, kompozicija ir dainos atlikimas. Dainai akomponavo 

Deividas Pileckas (3kl.).  
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Respublikiniame prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų 

konkurse ir romuviečiai 

     Šiais metais KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete vyko jubiliejinis 30-asis 

respublikinis profesoriaus J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas, kuriame 

dalyvavo ir „Romuvos“ gimnazistai: R.Navickas (4a), G.Šapkinas (3a), J.Turčak (2c), 

D.Nemanius (2a) ir I.Pocevičius (2c).  Kaip ir kasmet, gabiausieji šalies mokiniai savo 

matematines žinias ir analitinį mąs-

tymą atskleidė spręsdami KTU Ma-

tematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojų parengtas už-

duotis. Jas atlikę, jaunieji matematikai 

kovėsi protų mūšyje, jėgas išbandė links-

mojoje daugiakovėje, sprendė galvosū-

kius. Prasmingai praleistas laikas – inves-

ticija į ateitį. 

Rašinių konkurso „Esu kitoks ir 

tuo didžiuojuosi“laureatė 

Dainų progimnazijoje vyko rašinių „Esu kitoks ir tuo didžiuojuosi“ konkursas. Tarp 

konkurso laureatų – mūsų gimnazijos 1c klasės mokinė Gustė Gruzdaitė.  

Biologijos olimpiados miesto turo rezultatai 

   „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko mies-

to biologijos olimpiada. Į olimpia-

dą  vyko  keturi „Romuvos“ gimnazi-

jos mokiniai. Nugalėtojais tapo  Gabija 

Silvanavičiūtė (1e klasė), ji laimėjo II 

vietą. Justinas Turčak (2c klasė) taip 

pat buvo II, o Milda Petkevičiūtė (3a 

klasė) ir Rūta Švambarytė (4a klasė) 

pelnė III vietą.  

                                              Puikūs miesto chemijos olimpiados rezultatai 

     S.Šalkauskio gimnazijoje vyko 57-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapas (9–12 kl.). 

Pirmokai Nojus Žardeckis (1c) užėmė III vietą, o nuo jo 

nedaug atsiliko ir Aleksandras Pniauskas (1a), kuris buvo 

ketvirtas. Antrokas Justinas Turčak (2c) mieste buvo 

ketvirtas. Trečiokas Benas Česnauskas užėmė III vietą. 

Svariausių rezultatų miesto olimpiados etape pasiekė 

ketvirtokas Ričardas Navickas (4a). Jis užėmė I vie-

tą didele taškų persvara atsiplėšdamas nuo kitų miesto 

ketvirtokų.  

 

 

„Romuvos“ jaunieji matematikai - miesto matematikos olimpiados 

prizininkai 

   Šiaulių miesto matematikos olimpiadoje prizines vietas pelnė Ričardas Navickas (4a) – I 

vieta, Justinas Turčak (2c)  - II vieta, Benas Česnauskas (3a) -  III vieta. Ričardas Navickas 

buvo pakviestas dalyvauti 68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etape.  
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Šiaulių regioniniame dainos anglų 

kalba konkurse  

„MŪSŲ VIZIJA (OUR VISION)“ 

ansambliui „Fresco" - I vieta 

    Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje 

organizuotas Šiaulių regioninis dainos anglų 

kalba konkursas „MŪSŲ VIZIJA (OUR 

VISION)“, kuriame pirmą kartą dalyvavo „Ro-

muvos" gimnazijos ansamblis „Fresco". Visi 

pasistengė ir laimėjo I vietą!!! Labai džiaugia-

mės ir dviem naujais ansamblio nariais - broliais Matu ir Roku Kava-

liauskais.  

Gimnazijos pučiamųjų orkestro „Romuva" sėkmė 

Lietuvos pučiamųjų orkestro čempionato atrankoje 

     Pučiamųjų orkestras ,,Romuva" dalyvavo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato atrankoje. Orkestras, 

vadovaujamas Romualdo Žukausko, ruošėsi čempionatui nuo pat mokslo metų pradžios. Atrankinis turas vyko 

Šeduvos gimnazijoje. Orkestras atliko privalomą kūrinį ir laisvą programą. Čempionato vertinimo komisija 

pasirodymą įvertino puikiai ir pasiūlė „Romuvos" orkestrui dalyvauti aukštesnėje kategorijoje bei ruoštis 

finalams Palangoje. Palangoje vyks XIX  Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatas. 

Mūsų gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“ – Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos 

forume 2019 — XXVII Neeilinėje Asamblėjoje „Investuok į svajonę — patobulink tikrovę“ 

Vasario 1-3 dienomis į Šiaulius atūžė Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos forumas 2019 – XXVII  Neeilinė 

Asamblėja „Investuok į svajonę – patobulink tikrovę!“.  Šiaulių arenoje vyko forumo atidarymas, kuriame su 

didžiule energija ir gera nuotaika vokalinis ansamblis „Fresco“ (vad.A.Kardašienė) atliko LMS himną. Himną 

kartu dainavo visa arena. Forumo metu mokiniai turėjo galimybę klausytis įdomių bei motyvuojančių paskaitų, 

dalyvauti, diskutuoti ir tobulėti turiningose darbo grupėse. Vasario 2dieną ansamblis „Fresco“  „Saulės“ koncertų 

salėje atliko Lietuvos himną, po 

to vyko  Asamblėja,  kurios 

metu patvirtinti rekomendaciniai 

mokinių savivaldos nuostatai ir 

Lietuvos moksleivių sąjungos 

pasiūlymai Bendrųjų Ugdymo 

programų turinio atnaujini-

mui,  užmegztos naujos pažintys 

ir susirasta daug bendraminčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos merginų komanda - 

„LadyGolas 2019“ 1 vietos 

laimėtoja 

Airosoft 

turnyre –  

II vieta 



EDUKACIJOS 

     Pirmą pavasario dieną „Romuvos“ gimnazijos 

abiturientai tėvelius, senelius, daugus, mokytojus pa-

kvietė į Šimtadienio šventę. Ketvirtokai padedami 

vadovių Ingos Dovidaitienės, Aušros Kardašienės ir Ligitos Makarienės paruošė ir susirinkusiems pristatė 

įspūdingą spektaklį „Dvylika“.  Nustebinę puikia vaidyba, skambiomis dainomis, grakščiais šokiais, nuoširdžiais 

padėkos žodžiais abiturientai ir patys sulaukė siurprizų: svarių direktoriaus Vytauto Giedraičio patarimų, 

šmaikštaus ir trankaus tėvelių sveikinimo, vaizdinio auklėtojų prisipažinimo, kad visada jų bus ieškoma, 

laukiama, ilgimasi.   

Į pačių iškeltą klausimą, kas 

svarbiau - dvylika metų ar 

šimtas dienų, ketvirtokai atsakė, 

jog jie suvokia dvylikos svarbą, 

bet tiki ir 100 galia. 

 

Romuviečiai pamėgo šokoladą... 

    Šiais metais jau ne viena mūsų gimnazijos klasė apsilankė ,,Rūtos“ 

šokolado fabrike. Pirmiausia muziejuje jie susipažįsta su egzotine 

šokolado istorija, sužino, 

jog Amerikos gyventojams 

indėnams kakavos pupelė, iš kurios gaminamas šokoladas, buvo 

piniginis vienetas. Sužino, kaip ir kur auga kakavmedis, kaip 

apdorojamos pupelės, kad taptų dabar visiems žinomu skanėstu. Po 

ekskursijos šokolado muziejuje mokinių laukia saldžioji edukacija – 

saldainių gaminimas. Čia jau atsiskleidžia visa mokinių kūrybinė 

fantazija. O paskui ragaujame... Sausio mėnesį šokolado edukacijoje 

lankėsi antrokai, trečiokai, vasarį – ketvirtokai. Gražu, kai į vieną 

visumą susilieja žinios, kūryba ir skonis.  

Edukacijos „Valerijono“ vaistinėje – naudinga, įdomu, 

stebina 

Sausio mėnesį mūsų gimnazijos antrokai, trečiokai dalyvavo 

edukaciniuose užsiėmimuose „Valerijono“ vaistinėje. Iš pirmo 

žvilgsnio atrodo, kad apie vaistines nieko naujo sužinoti negalime – tiesiog ten einame vaistų. Tačiau reikia 

pripažinti, jog į „Valerijono“ vaistinę atėję mokiniai buvo nustebinti. Pirmiausia nustebino neįtikėtinai jauki 

Provanso stiliumi dekoruota aplinka. Edukaciją vedusi Almyra Girdenienė – 

ne tik vaistininkė, „Valerijono“ vedėja, bet neįtikėtai  charizmatiška 

asmenybė,  aistringai besidominti sveika mityba, odos priežiūra natūraliomis 

priemonėmis, pati kurianti kosmetiką, keliavusi po Indiją, besidominti 

Ajurveda. Vaistinėje gimęs pirmasis natūralios sudėties produktas 

„Razalija“  (regeneruojamasi kremas veidui)  parodoje „Rinkis prekę 

lietuvišką 2017“ pelnė aukso medalį. Mokiniai sužinojo itin daug – viską apie 

naudingus, sveikus aliejus (juos ragavo), kremus, išuostė eterinių aliejų 

pavyzdžius, sužinojo, kaip ir kuo maitintis, kad būtum sveikas ir energingas, 

kur auga geriausi ekologiški grikiai, skanavo kukurūzų su moliūgais. 

Jaunimas išgirdo labai daug naudingų patarimų apie gyvenimą, jo prasmę. O 

išeidami visi išsinešėme ne tik natūralios sudėties lūpų balzamo su 

ekologiškais nakvišų ir sezamų aliejais, bet ir gerą, kažkokią neįtikėtiną pilnatvės nuotaiką. Nusipirkome ir 

ekologiškų grikių. Gal kai kam tai bus sveikos gyvensenos pradžia... 

 

Įspūdinga Šimtadienio 

šventė 



                                            Gamtos mokslų diena gimnazijoje 

   Kovo 8-ą dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko Gamtos mokslų diena, skirta STEAM programai 

įgyvendinti. Mokiniai įdomiai praleido laiką dalyvaudami netradicinėse veiklose. Vieni lankėsi 

S.Gliaudžio gamtos muziejuje, kiti aktyviai dalyvavo renginiuose mokykloje. Į svečius buvo atvykusi 

pardavimų vadovė J. Petrylienė ir A. Smirnovas, Šiaulių regiono vadovas. Jie surengė mokiniams 

protmūšį „Kas žino, tas valdo“. Vyko ir integruota matematikos-biologijos pamoka „Ką turiu žinoti 

apie kraujo spaudimą“ bei Matematikos stotelės pirmų klasių mokiniams. Skaitykloje atidaryta 

komiksų paroda „Eureka“, kurioje savo darbus eksponavo „Sandoros“ progimnazijos ir „Romuvos“ 

gimnazijos mokiniai. Šiaulių miesto savivaldybės ūkio ir aplinkos skyrius kartu su išmaniosios 

komunikacijos agentūra „Idea Prima“ mūsų gimnazijos ir miesto bendruomenei suorganizavo 

seminarą  „Šiaulių miesto užterštumo būklė“. Keturi pranešėjai įdomiai ir intriguojančiai pristatė 

aplinkos užterštumo pasekmes sveikatai, nurodė aplinkos taršos priežastis ir  ragino įsitraukti į 

aplinkosaugines akcijas - „Žemės diena“, „Žemės valanda“ ir „Gyvas miškas“. Tai išskirtinė patirtis, 

kuri paliko mokiniams neišdildomą įspūdį. 

Jaunieji debatuotojai vokiečių kalba susirinko pasidalinti patirtimi 

    Kovo 4 d. mūsų gimnazijos skai-

tykloje vyko projekto „Tarptautiniai 

jaunimo debatai" seminaras mokiniams. 

Seminaro tikslas - gilinti debatų vo-

kiečių kalba įgūdžius prieš regioninį 

finalą, kuris vyks kovo 29 d. Šiau-

liuose. Šis seminaras ypatingas tuo, kad 

jį veda nacionalinio finalo dalyviai 

alumnai. Smagu, kad savo patirtimi su debatuotojais pasidalino ir trumpam į Lietuvą grįžęs mūsų 

gimnazijos absolventas Paulius Užgalis. Seminare dalyvavo „Romuvos", J.Janonio, Didžvario, S. 

Daukanto gimnazijų mokiniai bei mūsų projekto partneriai iš Viekšnių gimnazijos. Gimnazistų laukia įtemptas 

pasirengimo debatams mėnuo. O debatų tema itin aktuali 

- „Ar Lietuvos mokyklose turėtų būtų atsisakoma 

dalykinės sistemos?". 

KAI GALVOJI APIE ATEITĮ... 

Netradicinė pamoka VU Gyvybės mokslų 

centre 

    Vasario mėnesį 2,3  klasių mokiniai išvyko į Vilniaus 

universiteto Gyvybės mokslų centrą.  Jie dalyvavo netradicinio ugdymo pamokoje „Genetika ir ekologija aplink 

mus“. Gimnazistai  susipažino ne tik su naujosiomis technologijomis, kurios taikomos atliekant įvairius moks-

linius tyrimus, bet ir patys eksperimentavo, padedami mokslininkų ir mokytojų.  Gyvybės mokslų 

centras  modernus, šiuolaikiškas, atitinkantis aukščiausius tyrimams keliamus reikalavimus, todėl mokiniams ir 

mokytojams susipažinti su naujausiais eksperimentais ir atradimais buvo labai įdomu. 

                                     Išvyka į parodą „Studijos 2019“ 

„Žinai, kas esi. Sužinok, kuo būsi“ – tokiu moto  vasario 7 dieną 2-4 klasių gimnazistus 

pasitiko 17-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda. Parodoje 

gimnazistai rinkosi sau priimtiną ateities kelią: svarstė apie studijų Lietuvoje ir 

užsienyje galimybes; mokėsi griauti stereotipus apie tai, kad profesinis mokymas nėra 

prestižinis ir įgyti profesiją, kuri atvertų kelius į svajonių darbą ar verslą. Tarptautinėje 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2019“ dalyvavo 200 

Lietuvos universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų, kalbų mokymo bendrovių, 

Lietuvos verslo įmonių, per 50 užsienio universitetų ir kolegijų. Džiaugiamės, kad dalį 

kelionės išlaidų apmokėjo gimnazija. 

 

 

 

Leidinį parengė Jaunųjų žurnalistų komanda.  

Konsultavo Rasa Malinauskienė. 


