
 

 

 ,,Romuvos“ gimnazija šventė teatro dieną 
 

 

    Kovo 27-oji – tarptautinė Teatro diena. Žymus rusų teatro aktorius ir režisierius Konstantinas 

Stanislavskis yra pasakęs: ,,Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“. O ,,Romuvos“ gimnazijos 

bendruomenė dabar tvirtai gali pasakyti - ,,Jei pasaulyje vyksta stebuklai, tai jie vyksta ir 

,,Romuvoje“. Teatro dieną „Romuvos“ gimnazija paminėjo teatro meninės raiškos mokinių 

organizuotu renginiu – „Teatralizuotomis krepšinio varžybomis“. Galima pasakyti – nieko čia 

stebuklingo nėra, jei ne vienas labai svarbus momentas – sporto salėje susitiko mokinių ir mokytojų 

komandos! Mokinių rinktinė - ,,Mergiukai ir bernaitės", o mokytojų  - „Romuvos Vytautas".  

 

 

Jau iš mokytojų komandos pavadinimo suprantama, kad mokytojų komandos kapitonas – 

gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis. Jauniesiems gimnazijos žurnalistams prieš varžybas 

direktorius atviravo, kad iš vaikystės prisimena gerų slaptų žaidimo taktikų, kuriomis ir tikisi 

pasinaudoti. Kūno kultūros mokytoja Danguolė Gaubienė, treniravusi mokytojų komandą, prieš 

varžybas jautėsi puikiai, nes, sakė, kad gerai paruošė savo komandą. Salėje laukė pirmosios 

pagalbos komanda – skyrių vedėjos Tatjana Tekorienė ir Kristina Gerčaitė. Pirmokės Eglė 

Normantaitė ir Agnė Mičiulytė - ,,Mergiukų ir bernaičių" rinktinės narės - prieš varžybas buvo 

linksmai kovingos ir žadėjo mokytojams šioje kovoje nenusileisti. Sporto salė buvo sausakimša, 

visi sirgaliai vos galėjo sutilpti. Ir visai nesvarbu, kurią komandą jie atėjo palaikyti. Kai kamuolys 

įkrisdavo į krepšį – plodavo visa salė. Varžybos buvo linksmos, įnirtingos ir nepakartojamos. Prieš 

šį renginį mokytojai nerimavo, kaip jiems seksis, bet varžybos parodė – viskas gerai, įgūdžiai 

niekur nedingsta. Rezultatu 25 - 17 nugalėjo komanda „Romuvos Vytautas". Po varžybų 

pakalbintas krepšininkas gimnazistas Kristupas sakė, kad neabejojo savo pergale, net nesitikėjo, kad 

mokytojai taip gerai žaidžia krepšinį. Mokytojų komandos trenerė Danguolė džiaugėsi rezultatu ir 

patikino, kad  dar geriau paruoš komandą kitam sezonui.  Bet visiems buvo aišku - mokiniai 

draugiškai leido mokytojams laimėti. „Džiaugiamės galimybe mokytojus pamatyti visai kitokiose 

situacijose" – po varžybų kalbėjo mokiniai. Tokie renginiai suartina bendruomenę. Kai vienoje 

aikštelėje žaidžia gimnazijos direktorius ir mokinys – kas begali būti geriau.  

 

Rasa Malinauskienė 

 

 

 

 

 

 

 
 


