
,,Romuvos“ gimnazijoje – ROMUVADIENIS 

    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. 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! 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“. 

    

 


