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Malonu kiekvienais metais paimti į rankas
gimnazijos Metų knygą. Tai šeštoji mūsų pačių
jėgomis išleista knyga.
Knyga nėra metraštis, nesiekiama joje
aprašyti viską, kas per šiuos mokslo metus įvyko
gimnazijoje. 2015-2016 mokslo metais gimnazija
minėjo savo veiklos dešimtmetį, vyko renginiai,
skirti šiai datai paminėti, todėl daugelis knygoje
pateiktų renginių ir veiklos aprašymų yra susiję
su šia data. Tačiau ne tik dešimtmečio renginiai
svarbūs. Svarbus kiekvienas čia besimokantis ar
baigęs gimnaziją, dirbantis ar čia dirbęs. Visi
svajojame ir norime kažką gero gyvenime
nuveikti, pasiekti. Ir jeigu pavyko nors dalį savo
svajonių įgyvendinti mokantis ar dirbant
,,Romuvos“ gimnazijoje, vadinasi, ne veltui
prabėgo laikas, praleistas gimnazijoje.
Linkiu visiems sėkmės.

Direktorius Vytautas Giedraitis

RUGSĖJO 1-OSIOS RYTAS...

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija pakilia
nuotaika pasitiko jau 11-ąją Rugsėjo
1-osios šventę. Mokiniai dalyvavo ne
tik mokyklos organizuojamoje
šventėje, kurią savo apsilankymu
pagerbė LR Seimo narys V.Simulik
bei Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos švietimo skyriaus vyr.
specialistė E. Minkuvienė, bet ir
miesto renginyje „Mero pamoka“,
kuris vyko Ch. Frenkelio viloje.

LR Seimo narys V.Simulik

Renginio vedėjai abiturientai Jokūbas Šiaulių miesto savivaldybės
Povilaitis ir Ilmena Povilaitytė
administracijos švietimo skyriaus
vyr. specialistė E. Minkuvienė

Gimnazijos direktorius
Vytautas Giedraitis

Abiturientų sveikinimo žodis
Goda Miltinytė ir Robertas
Sabeckis

Nepamirštamos akimirkos... Visos kitos Rugsėjo 1-osios bus kitokios...
Ši – nepakartojama..

2016 m. Lietuvos mokyklų reitinge „Romuvos“ gimnazija dvidešimta
Naujausias žurnalas „Reitingai“ pristato visų šalies mokyklų reitingą.
Mokyklų, nedarančių mokinių atrankos, sąraše Šiaulių ,,Romuvos“
gimnazija 2016 metais užima 20 vietą (2015 metais – 23 vieta).
Iš viso valstybinius brandos egzaminus 2015 metais laikė 151 romuvietis.
Iš jų net 56 abiturientai pakviesti studijuoti Lietuvos universitetuose pirmu
pageidavimu, 66 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 7 gimnazistai įstojo į
užsienio aukštąsias mokyklas. Sėkmė šiemet lydėjo ir labiausiai motyvuotus gimnazistus – 17
mokinių išlaikė valstybinius egzaminus vienu šimtuku, trys mokiniai gavo po du šimtukus ir vienas
gimnazistas gavo net tris aukščiausius įvertinimus. Džiugina visų VBE balų vidurkiai: lietuvių – 47,6,
matematikos – 52,9, anglų – 62,1, chemijos - 57,5, biologijos – 63,7, geografijos – 47,9. Patys
aukščiausi balų vidurkiai – IT –
73,3, užsienio kalbų – 74,9 ir
fizikos
–
76,8.
Pagal
reitingavimo
duomenis
„Romuvos“ gimnazija išlieka
trečia Šiauliuose.
„Romuvos“
gimnazijos
patekimas į geriausių šalies
mokyklų dvidešimtuką – tai ir
atsakingo visos bendruomenės
darbo rezultatas, kuris ir
džiugina, ir įpareigoja siekti dar
aukštesnių tikslų, ir jubiliejinės,
X gimnazijos abiturientų laidos
indėlis į svarių mokyklos
laimėjimų pynę. Būtent jiems
įteikiant Brandos atestatus dėkojo ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorius, šiauliečiai Lietuvos
Respublikos Seimo nariai Edvardas Žakaris ir Valerijus Simulik, klasių auklėtojos.

Gimnazijos Metų abiturientas – Arnas Diktanas
Dešimtmetį švenčianti „Romuvos“ gimnazija jau ketvirtą
kartą rinko Metų abiturientą. Juo pretendavo tapti Gerda
Mikelionytė, Arnas Diktanas ir Viltautas Vėlaitis. Gimnazijos
bendruomenė ir Metų abituriento rinkimo komisija 2015 metų
gimnazijos abiturientu išrinko Arną Diktaną. Ketveri metai,
praleisti gimnazijoje, Arnui išties buvo įdomūs ir prasmingi.
Svarbus, reikšmingas jo buvimas ir mokyklos bendruomenei:
ne kartą įteikiant įvairių olimpiadų, konkursų apdovanojimus
tariant Arno Diktano pavardę skambėjo ir „Romuvos“ vardas.
Vaikino pasiekimai per ketverius buvimo gimnazijoje metus
svarūs: XXVII respublikinėje geografijos olimpiadoje
iškovotas sidabro medalis, laimėtos arba užimtos prizinės
vietos miesto fizikos, matematikos, geografijos, chemijos,
rusų kalbos, lietuvių kalbos olimpiadose, ne kartą džiaugtasi
tapus
laureatu
įvairiuose
konkursuose,
dalyvauta
tarptautiniuose projektuose. Gimnazijos bendruomenė Arną
gerbia ne tik už akademinius pasiekimus. Nuoširdus
bendravimas, santūrumas, tolerancija, atsakomybė, atkaklus
tikslo siekimas – tai tik kelios Arno savybės, žavėjusios jo
bendraamžius, mokytojus.

GIMNAZIJAI –10 METŲ !

2004 m. Šiaulių miesto valdininkų, švietimo skyriaus vedėjos Violetos Damskienės priimti
ryžtingi ir drąsūs sprendimai reorganizuoti „Romuvos“ vidurinę į dvi mokyklas - gimnaziją ir
progimnaziją - pasiteisino. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Šiauliuose gyvuoja dvi mokyklos, kurių
pasiekimai žinomi mieste, respublikoje. 2015 m. rudenį dešimtmetį švenčiančios „Romuvos“
gimnazijos bendruomenė, anot direktoriaus Vytauto Giedraičio, stipri, nes suvokia savo identitetą,
atsakingai kuria ir saugo savo kultūrą. Per dešimtmetį į gimnazijos istoriją įrašyta tikrai daug: ją
kuriančių žmonių vardai ir pavardės, faktai ir įvykiai, sėkmės akimirkos. Bėgant metams, mokykla
keitėsi ir gražėjo: rekonstruotas pastatas, įkurti modernūs kabinetai, laboratorijos, auditorija, skaitykla,
poilsio erdvės mokiniams. Minint dešimtmetį iš tiesų yra ką prisiminti ir kuo didžiuotis. O mokyklos
jubiliejui skirti renginiai - tai galimybė įvertinti atliktus darbus, pasidžiaugti pasiekimais, padėkoti
vieni kitiems.
Prieš šešerius metus gimnazijos vadovų sumanymas išleisti gimnazijos knygą buvo įgyvendintas.
„Romuvos“ gimnazijos bendruomenės kuriama istorija suguldyta jau penktoje mokyklos metų
knygoje „Dešimtieji mūsų žydėjimo metai“. Ši knyga ypatinga- tai interaktyvus leidinys. Tokia išmani
knyga, jos sumanytojų ir sudarytojų įsitikinimu, pirma ne tik „Romuvos“ gimnazijoje, bet ir
Šiauliuose, respublikoje. O svarbi ji ne tik todėl, kad yra moderni, kitokia, bet ir tuo, kad tapo dar
vienerių gimnazijos gyvenimo metų liudytoja.
Mokyklos didžiausia vertybė - jos mokiniai - esami ir buvę. Kiekviena abiturientų laida kartu su
mokytojais, administracija kuria gimnazijos istoriją, tradicijas, siekia kokybės, rezultatų. „Romuvos“
istorijoje dešimt abiturientų laidų. Buvę ir esami romuviečiai ALUMNI susitikime kalbėjosi apie
metus, praleistus gimnazijoje, apie tai, kaip sekasi siekti tikslų. Romuviečių sėkmės istorijos
pristatytos gimnazijos dešimtmečiui sukurtame filme „10 sėkmės istorijų“. Jo herojai: Justina Žiogaitė,
Karolina Umbrasaitė, Lukas Vabolis, Kamilė Pabrėžaitė, Aušrinė Diržinskaitė, Gražvydas Kazlauskas
ir kiti, kalbėdami apie savo pasiekimus, pabrėžė, kad patirtis, įgyta „Romuvoje“, buvo labai svarbi
įgyvendinant svajones. Gimnazijos mokinių pozicija tvirta - jie didžiuojasi esantys „Romuvos“ vaikai,
yra dėkingi mokytojams, anot jų, puikiems specialistams ir drąsiems, nuoširdiems žmonėms,
negailėjusiems laiko, skatinusiems eiti pirmyn.
Daina, šokis, meno dirbinių parodos - tai dovanos, kurios visada džiugina. Jų jubiliejaus proga būta
daug. Šiaulių miesto bulvaro vitrinose miesto visuomenei atidaryta „Romuvos“ gimnazijos moksleivių
kūrybinių darbų paroda, gimnazijos bibliotekoje - moksleivių ekslibrisų paroda. Gimnazijos meno
kolektyvai bendruomenei padovanojo ypatingą dovaną – koncertą Šiaulių dramos teatre. O rinktinė
„Pražydę žodžiai“, kurioje išspausdinti keturiasdešimt aštuonių gimnazistų ir dviejų mokytojų įvairių
žanrų tekstai, sukurti per 10 gimnazijos gyvavimo metų, džiugina meninio žodžio mylėtojus. Iš tiesų
gabūs, kūrybingi gimnazijos mokiniai – mokyklos
pasididžiavimas.
Laikas skatina virsmą: auga, keičiasi žmogus,
brandumo, bėgant metams, įgyja ir mokykla. Prie
gimnazijos dešimtmečio proga pastatyta ąžuolinė
stilizuota skulptūra „Virsmas“ ir įprasmina
„Romuvos“ gimnazijos tobulėjimą, brandumą,
veržlumą.
Užvertus vieną istorijos puslapį, imamas rašyti
naujas. Tai suvokdama „Romuvos“ gimnazijos
bendruomenė ir toliau atsakingai rašo savo gyvavimo
knygą.
Lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Samalionienė

Pristatyta interaktyvi gimnazijos metų knyga „Dešimtieji mūsų žydėjimo metai“
„Romuvos“ gimnazijos 10-mečiui skirti renginiai
prasidėjo mokytojų Rasos Malinauskienės, Giedrės
Samalionienės ir Nijolės Bružaitės sudarytos gimnazijos
metų knygos „Dešimtieji mūsų žydėjimo metai“ pristatymu.
Renginį, į kuri susirinko gimnazijos mokytojai, svečiai,
pradėjusi knygos direktoriaus pavaduotoja Vanda Martina
Sitnikienė priminė, jog tai jau šeštoji gimnazijos knyga,
kurioje sudėliotos svarbiausios mokyklos bendruomenės
gyvenimo akimirkos. Gimnazijos penkmečiui skirtą knygą redagavo mokytoja Gitana Trinkaitė. Nuo
2010-ųjų gimnazijos knyga leidžiama kasmet. Apie „Romuvos“ gimnazijos bendruomenės gyvenimą
išleistos knygos: „Laiko ratas“, kurią sudarė mokytoja Rūta Krištopaitienė, „Pažinimo versmės“,
kurioje svarbiausias gimnazijos gyvenimo akimirkas aprašė mokytojos Rūta Krištopaitienė ir Dalia
Vėlaitienė, „Augu lig žvaigždės“ – 2012-2013 m.m. knyga, kurios sudarytoja mokytoja Giedrė
Samalionienė, „Rytojus prasideda čia...“, kurioje apie gimnaziją, jos kolektyvą, svarbiausius įvykius
pasakoja mokytoja Rasa Malinauskienė. Visas šias knygas leidžiant talkino mokytojos Armidija
Biliuvienė, Nijolė Bružaitė, Kristina Gerčaitė, gimnazistai, ne kartą konsultuotasi su direktoriaus
pavaduotoja Vanda Martina Sitnikiene. O jubiliejinių 2014-2015 m.m. knyga ypatinga. Tai
interaktyvus leidinys – pirmasis ne tik „Romuvos“ gimnazijoje, bet ir Šiauliuose, respublikoje.

Nuotraukoje jau ne vienerius metus leidžiamos
gimnazijos knygos sumanytojas
direktorius Vytautas Giedraitis

Nuotraukoje direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vanda Martina Sitnikienė – idėjų
autorė ir patarėja

Nuotraukose renginio akimirkos

10-mečiui skirta
skulptūra
Spalio 5 diena ilgam išliks gimnazijos bendruomenės atmintyje. Tokie
momentai tampa rimtu atspirties tašku žmogui, kuris suvokia, kad šis pasaulis,
kuris kartais atrodo toks nuobodus, nykus, monotoniškas, staiga ima ir nustebina,
sukrečia, sužavi. Tą spalio popietę atidengta gimnazijos 10-mečiui skirta
tautodailininko Kęstučio Samalionio sukurta
skulptūra. Ją pristatantis technologijų mokytojas,
menininkas Rimvydas Daužvardis pavadino
„Virsmu“. Šis apibūdinimas labai tinka, nes tai ne tik ąžuolo virsmas ir
savo tolimesnės būties įprasminimas, bet ir žmogaus virsmas.
Žiūrėdamas į šią skulptūrą, jauti ja tekančią sunkiai suprantamą energiją,
nori paliesti tokį stiprų, bet švelnų, meistro rankų nuglamonėtą ąžuolo
paviršių. Su meile medžiui sukurta skulptūra tą pačią meilę pažadina ir
žmoguje. Įvyko VIRSMAS...

Bendruomenės vakaras Šiaulių dramos teatre
Šiaulių dramos teatre įvyko bendruomenės vakaras - koncertas, skirtas
gimnazijos dešimtmečiui paminėti.. Netradicinėje aplinkoje rinkosi
gimnazijos mokiniai ir jų tėveliai, mokytojai ir svečiai.
Šventinį vakarą pradėję gimnazijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Marta Stonienė ir 2a klasės mokinys Paulius Užgalis pakvietė visus sužaisti
milžinišką šachmatų partiją, nes ir „Romuva“ languota nelyginant didžiulė
šachmatų lenta. Ir tas žaidimas išties buvo įdomus ir prasmingas.
Gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis, sveikindamas
bendruomenę, prisiminė mokyklos istoriją, dėkojo visiems,
kurie kūrė ir kuria gimnaziją, kurie garsina ją savo
pasiekimais Anot direktoriaus, per dešimtmetį gimnazijoje
keitėsi sąlygos ir galimybės mokytis, sukurta moderni ugdymo aplinka, jaukios
poilsio erdvės, pasikeitė bendravimas, mokiniai, mokytojai, vadovai stengiasi
palaikyti draugiškus santykius, bendra atsakomybė padeda siekti svarių rezultatų.
Mokinių seimo prezidentė Ilmena Povilaitytė dėkojo mokytojams, tėvams ir
draugams už palaikymą, pagalbą siekiant savo išsikeltų tikslų.
Koncerte pasirodė gimnazijos meno kolektyvai. Skambiomis melodijomis
gimnazijos bendruomenę ir svečius džiugino pučiamųjų instrumentų orkestras
„Romuva“. R. Žukausko vadovaujamas kolektyvas garsina „Romuvos“ vardą mieste
ir respublikoje.

Šokių kolektyvas „Eurika“ (vadovė A.
Kapačinskienė), laimėjęs prizines vietas ne
viename miesto ir respublikos konkurse, ir
gimnazijos
ketvirtokai
susirinkusiems
dovanojo savo šokius.
Skambiomis dainomis džiugino vadovės A. Kardašienės ugdytiniai: choras, ansamblis „Fresco“, Goda,
Justė, Paulius.

Smagu scenoje matyti buvusius mokinius,
į meno kolektyvus sugrįžusius pasveikinti
mokyklos, kurioje mokėsi, bendruomenę.
Didžiausia staigmena - gimnazijos
mišraus choro ir ansamblio „Fresco“
pasirodymai su
atlikėjų tėveliais.

Šiais mokslo metais jie buvo jauniausi
Rugsėjo pirmąją nedrąsiai peržengę gimnazijos slenkstį, jauniausi mūsų bendruomenės nariai
greitai suprato, jog čia, „Romuvoje“, yra laukiami ir reikalingi.
Įvairių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų
prizininkai ir dalyviai bei labai gerai 8 klases baigę
mokiniai susitikime su gimnazijos vadovais
pažadėjo savo pasiekimais garsinti „Romuvos“
gimnazijos vardą mieste ir respublikoje.

Pažadėjo ir ištesėjo. Apie pirmų klasių
mokinių akademinius, meninius, sportinius
pasiekimus, dalyvavimą gimnazijos ir miesto
renginiuose, konferencijose skaitysite kituose
knygos puslapiuose.
Jie iš tiesų buvo aktyvūs „Romuvos“
gimnazijos bendruomenės nariai.

Pirmokų inauguracija
O spalį jiems buvo įteikti „Romuvos“ gimnazisto pasai. Gimnazijos
direktorius Vytautas Giedraitis, kiekvienam paspaudęs ranką ir įteikęs
gimnazisto pasą, linkėjo sėkmės,
kurios tikrai reikia siekiant savo
tikslų.
Inauguracijos
prisiekė būti geri gimnazistai.

dieną

Nuotraukose pirmokų inauguracijos šventės akimirkos

pirmokai

1a klasė. Auklėtoja Giedrė Samalionienė

1b klasė. Auklėtoja Teresė Šėporaitienė

1c klasė. Auklėtoja Kristina Karošaitė

1d klasė. Auklėtoja Dalia Četvergienė

1e klasė. Auklėtoja Dalia Vėlaitienė

Pirmokų kelionės
Pirmokų ekskursija į poeto Zigmo Gėlės tėviškę Naisius
„Romuvos“ gimnazijoje jau ne vienerius metus tęsiama
projekto „Zigmo Gėlės tradicija“ veikla. Kasmet mokslo
metų pradžioje gimnazijos pirmokai apsilanko ne tik
mokykloje esančioje Zigmo Gėlės vardu pavadintoje
auditorijoje, bet ir Naisiuose – poeto gimtinėje. Šiais
mokslo metais pirmieji Naisiuose pabuvojo 1a klasės
mokiniai. Apsilankę Šiaulių krašto literatūros muziejuje,
pirmokai klausėsi jo direktorės Ritos Žukauskienės
pasakojimo apie jauno poeto Zigmo Gaidamavičiaus – Gėlės
gyvenimą ir kūrybą, patys skaitė jo eilėraščius.
Naisiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2015 – garsūs ir
vieninteliu Lietuvoje Baltų dievų muziejumi, kurio eksponatai – 50 ąžuolinių dievų skulptūrų. Prie
kiekvienos stabtelėję ir pasiklausę gidės pasakojimo, gimnazistai sužinojo, kuo tikėjo ir ką garbino
mūsų protėviai. Pavaikščioję po Saulės ir Ugnies aikštes, Alkos kalną, Baltų areną, inkilų muziejų,
pabuvę žemaitukų, kurie siejami su Vytauto Didžiojo laikais, žirgyne,
1a klasės mokiniai jautėsi esą integruotoje literatūros, istorijos,
biologijos, geografijos pamokoje. Puikus Naisių kraštas, daug
įspūdžių, dar šiltas bei jaukus pasibuvimas pas klasės draugo Litauro
senelius, pašnekesys prie karštos arbatos ir lėmė, kad grįždami į
gimnaziją pirmokai šios ekskursijos potyrius
apibendrino
labai
aiškiai:
„Patiko.
Nesitikėjome, kad bus taip įdomu ir smagu.“

1d klasės išvyka į Šokolado muziejų
1d klasė lankėsi Šokolado muziejuje. Pirmokai sužinojo, kaip
atsirado taip visų mėgstamas skanėstas – šokoladas, stebėjo, kaip
gaminami saldainiai, patys kūrė naujus saldumynų receptus ir čia
pat ragavo savo gaminius.
Už gražų renginį visa 1d dėkinga savo klasės draugei Gretai
Kvičiūtei, nes ji, kaip projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“
nugalėtoja, gavo dovaną – kvietimą su savo klase apsilankyti
saldainių fabriko „Rūta“ muziejuje.
Nuotraukoje aštuntokė Greta - LRT projekto „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“ nugalėtoja.

Greta Kvičiūtė LRT studijoje vykusioje žinių viktorinoje ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai''
šiais mokslo metais jau atstovavo „Romuvos“ gimnazijai .
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ – jau gražia tradicija tapusi žinių viktorina, kurioje rungiasi 512 klasių mokiniai. Nuo 2008-ųjų metų šauniausiems mūsų šalies vaikams jau išdalinta 40 garbingų
„Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ titulų, nugalėtojai taip pat kasmet pagerbiami Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje. Projekto globėja – Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pirmokų klasės valandėlė, skirta pažinčiai su LŠS veikla
Klasės valandėles pirmokams vedė ne tik jų auklėtojos, pagalbos
mokiniui specialistai, svečiai, bet ir patys gimnazistai. 1a klasės mokinys
Gustas Dunajevas jau ketverius metus dalyvauja Lietuvos šaulių
sąjungos veikloje. Kas yra LŠS, kokia jos istorija, kas ir kaip gali tapti
šauliu, ką jie veika, Gustas papasakojo ir savo bendraamžiams –
gimnazijos pirmokams.

Kartu kuriame, kartu mokomės, kartu kopiame į pažinimo
kalnus...
„Būti žmogumi – reiškia būti atsakingam.“
A. de Sent Egziuperi

„Romuvos“ gimnazija – tradicinės ir naujos šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo
formos
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko Tėvų konferencija.
Daugiau nei dvidešimt įvairių mokomųjų dalykų mokytojų
tėvus pakvietė į praktinius užsiėmimus „Pamoka šiandien“.
Atvirų pamokų–veiklų tikslas - parodyti tėvams, kokios
šiandien gimnazijoje yra galimybės organizuoti gerą pamoką.
Po susitikimo su dalykų mokytojais tėvai dalyvavo paskaitojediskusijoje „Tobulėjame bendradarbiaudami“.
Lektorė Rasa Pocevičienė susirinkusiai auditorijai kalbėjo
apie mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą, pabrėžė, kad bendradarbiavime labai svarbus abipusis
pasitikėjimas. Akcentuota, ko iš šiandieninės mokyklos pageidautų tėvai - tai ne tik daugiau laiko pokalbiui,
bet ir tam tinkamos vietos, taip pat galimybės pasakyti, kuo ypatingas vaikas, teigiamos informacijos apie savo
vaiką, informacijos apie vaiką ne tik kaip apie mokinį, bet ir kaip apie žmogų. Mokykloje tėvai nori jaustis
laukiami, savi, gauti patarimų, kaip padėti vaikui, dalyvauti mokyklos renginiuose. Kalbėdami tarpusavyje tėvai
siūlė
ir
naujas
šeimos
bei
mokyklos
bendradarbiavimo
formas.
Apibendrindami
praktinius užsiėmimus „Pamoka šiandien“ tėvai
išsakė daug puikių atsiliepimų apie pamokas daugelį
nustebino
šiuolaikinių
technologijų
pritaikymas mokymo procese, priemonių gausa,
gimnazijoje sudarytos sąlygos savarankiškam
mokymuisi, tobulėjimui, įdomios mokymo formos,
aktyvūs metodai, įkvepiantys ir autoritetingi dalykų
mokytojai.
Tėvų
konferencijos
moderatorė
direktoriaus pavaduotoja Vanda Sitnikienė visiems
– ir tėvams, ir mokytojams - linkėjo supratimo, nes tik tai ir yra nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo
pagrindas.

Mokyklų vadovų tarptautinio
projekto „Tinklai“ susitikimas
Vasario 22-24 dienomis gimnazijoje vyko
mokyklų vadovų tarptautinio projekto
„Tinklai“ susitikimas. Projekto veiklose
dalyvauja mokyklų vadovai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos bei
Farerų salų. Susitikimo metu pristatyti
apklausos „Kas yra geras vadovas“ rezultatai, aptarti apklausoje dalyvavusių šalių atsakymų skirtumai bei
panašumai, apklausoje dalyvavo mokyklų mokiniai, mokytojai bei socialiniai partneriai. Susitikimo metu
pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos bei Liepojos vidurinės mokyklos
Nr. 5, Latvija.

STEAM simpoziumas
„Romuvos“ gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje bei kitose pasaulio valstybėse, taikomi įvairūs būdai
tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Todėl balandžio 27 d. buvo
organizuotas simpoziumas, kuriame dalyvavo gimnazijos STEAM dalykų mokytojai bei svečiai iš Norvegijos
ir Suomijos. Simpoziumo metu mokytojai diskutavo apie tai, kodėl mokiniams tikslieji mokslai yra sunkūs,
sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei
supratimo, kaip šios žinios gali būti taikomos kasdieniame gyvenime. Kiekvienos šalies mokytojai dalinosi
gerąja patirtimi, ieškojo problemų sprendimo būdų.

STEAM ugdymas „Romuvos" gimnazijoje
Viena iš prioritetinių gimnazijos veiklos krypčių – STEAM ugdymo stiprinimas. Jo esmė yra racionalus
visų dalykų integracijos derinimas su atskirų dalykų ypatumais, gimnazistų kūrybiškumo skatinimas, jungiant
gamtos, technologijų, inžinierinius, menų ir matematikos mokslus. Todėl siekiama ugdymą organizuoti
orientuojantis į tiriamąją-praktinę veiklą. Gimnazistai pirmiausia mokomi ne atsakyti į klausimą, o jį iškelti. Tai
nemažas galvosūkis mokiniui, turinčiam išmokti tyrinėti aplinką, pastebėti, kas vyksta sociume, matyti
ekologines, socialines problemas ir surasti net kelis jų sprendimo būdus. Juk reikia ne tik atsakyti į klausimą,
bet ir kurti idėjas, taikyti tinkamus metodus joms įgyvendinti, rasti laiko nuosekliai atlikti užduotis.
Balandžio 25-30 dienomis didelis dėmesys gimnazijoje buvo skiriamas tarptautinei STEAM savaitei, todėl
įvyko daug renginių ir susitikimų su įvairių įstaigų atstovais, kitų šalių mokytojais bei mokiniais. Tarptautinėje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Praktinis moderniųjų technologijų panaudojimas ugdymo(-si) procese“
pranešėjai iš Norvegijos, Suomijos, Portugalijos bei Šiaulių apskrities pristatė savo patirtį, kaip informacinės
technologijos padeda geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, skatinti mokinių motyvaciją, efektyviai naudoti
pamokos laiką, sistemingai bendrauti su mokiniais ir juos konsultuoti internetinėje erdvėje. Kadangi
gimnazijos bendruomenė jau antrus metus dalyvauja Erasmus+ strateginiame mokyklų partnerystės projekte
„EUapps4us“ ir bendradarbiauja su partnerinėmis mokyklomis iš Ispanijos, Turkijos bei Norvegijos, projekto
dalyviai konferencijoje pristatė pačių sukurtas telefonines mokomąsias programėles, o visi klausytojai turėjo
puikią galimybę jas išbandyti praktiškai. Mokinių nuomone, jos ypač tinka individualiam žinių gilinimui, todėl
laukia, kada šios programėlės bus pateiktos plačiam vartojimui internetinėje erdvėje.
Svečiai iš Norvegijos ir Suomijos bei gimnazijos STEAM dalykų mokytojai savo gerąja patirtimi dalinosi ir
tarptautiniame simpoziume. Jame mokytojai diskutavo apie tai, kodėl mokiniams tikslieji mokslai yra sunkūs,
sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių, simpoziumo dalyvių nuomone, yra teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų
mokymas, praktiškumo bei supratimo, kaip šios žinios gali būti taikomos kasdieniame gyvenime, trūkumas.
Visi kartu ieškojo šios problemos sprendimo būdų. Startavo ir du ilgalaikiai eksperimentai: biologijos-fizikos
tiriamasis darbas „Šviesos spektrinės sudėties įtaka kultūrinių augalų augimui" bei biologijos-chemijos darbas
„Laukinių augalų, pasižyminčių fungicidinėmis savybėmis, įtaka vaisių ir daržovių sandėliavimui". Tiriamoji
veikla vyksta Gamtos mokslų eksperimentų laboratorijoje ir už mokyklos ribų - Šiaulių universitetas suteikė
galimybę pasinaudoti moderniais technologiniais prietaisais, padedančiais atlikti labai svarbius biofizikinius
tyrimus. Įdomus dar vienas gimnazistų atliktas tyrimas - mokiniai matavo momentinį triukšmą pertraukų metu.
Gauti rezultatai nedžiugina: vidutinis triukšmo lygis matuotų pertraukų metu siekė apie 53 dB, maksimalus -

net 65 dB. Taip pat per pertrauką buvo matuotas triukšmas valgykloje ir kai kuriose kūno kultūros pamokose.
Čia triukšmo lygis (nuo minimalaus 50 dB iki maksimalaus 90 dB) buvo gerokai didesnis, todėl padaryta
išvada: triukšmas gimnazijoje gali sukelti žmogui galvos skausmus, svaigimą, nemigą ar kitus sveikatos
sutrikimus.
Gimnazijos STEAM entuziastai atsiliepė Į Ugdymo plėtotės centro kvietimą išbandyti MARCH projekto
partnerių iš 7 šalių (Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos)
atrinktas gerąsias patirtis. Iš siūlomų 23 gerųjų patirčių Lietuva pasirinko 11 skirtingų. Mūsų pasirinkimas –
Jaunimo mokslo kavinė. Nors projektas startavo tik šių metų balandžio mėnesį, Jaunimo mokslo kavinė
sulaukė nemažai įdomių svečių: DNB banko atstovė mokiniams pasakojo apie banko veiklą šiandien, jo
vaidmenį mūsų gyvenime bei apibūdino savybes, reikalingas geram bankininkui. Tą pačią dieną Jaunimo
mokslo kavinė sulaukė dar vieno svečio iš Lietuvos telekomunikacijų bendrovės. Serverio vadybininkas su
mokiniais įdomiai diskutavo apie e-paslaugas, Charlot įmonės vadovas mokinius tiesiog sužavėjo savo
bendravimu ir žiniomis apie nuosavo verslo kūrimą, o apie medinių namų statybos bei projektavimo iššūkius
savo patirtimi dalijosi atstovas iš Dariaus Beconio įmonės. Labai svarbu pažymėti, kad visą veiklą vykdo
patys STEAM grupės mokiniai. Į susitikimus su įdomiais žmonėmis STEAM komanda kviečiasi ir kitus savo
bendraklasius. Visi, kurie nori ir yra neabejingi biologijai, chemijai, fizikai, matematikai, technologijoms bei
turi pasiūlymų, gali įsijungti į įdomią veiką, kurią vykdant laukia daug netikėtumų ir atradimų.
Vidurinio skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė
Lietuvių kalbos mokytoja Rasida Laurinavičienė

2015-2016 m.m. derlius – pergalės olimpiadose, konkursuose, varžybose
„ROMUVOS“ GARBĖ
Gyvename intensyviame, dinamiškame, naujausių technologijų pilname pasaulyje. Kiekviena diena
atveria naujus pažinimo klodus, užduoda įvairius klausimus. Svarbiausia – rasti atsakymus, suvokti
aplinką, tapti šio pasaulio dalimi. Pirmasis laiptelis, kuris padeda jaunam žmogui sėkmingai žengti į priekį
– mokykla, tad nepaprastai svarbu, kad tinkama aplinka, akademinė atmosfera, kvalifikuoti pagalbininkai
padėtų mokiniams įveikti visas kliūtis įgyvendinant savo norus ir tikslus. Kiekvienas gimnazijoje
besimokantis mokinys turi galimybę ugdytis, tobulėti, siekti žinių, plėtoti savo individualius gabumus.
Vieni jaučia mokslo ir žinių alkį ir, mokytojų padedami, tiesiog stebina savo akademiniais pasiekimais
įvairiose mokslo srityse, kiti sėkmingai pasiekia privalomą pagrindinį lygmenį. Visi turi galimybę ugdytis
pagal savo gebėjimus. Tai padeda jaunam žmogui
patikėti savo jėgomis. Atsiranda drąsa, noras
patikrinti savo galimybes, parodyti savo
kūrybiškumą.

Paslaptis vieną akimirką krenta žmogui į
glėbį, padovanodama neapsakomą pažinimo
džiaugsmą. Šį pažinimo džiaugsmą ne kartą
patyrė JOKŪBAS PELANSKIS. Jis – METŲ
OLIMPIADININKAS.

2015 – 2016 m.m. mūsų gimnazistai respublikinėse ir miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose
parodė savo žinias, gebėjimus, talentus. VII respublikiniame rusų kalbos meninio skaitymo konkurse Goda
Miltinytė užėmė I vietą, o Rimantas Januškevičius – II vietą. Lietuvos edukologijos universiteto
moksleivių trumposios prozos konkurse Airidas Labinas laimėjo III vietą. Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkurso regioniniame etape III vieta džiaugėsi ir Miglė Lazdauskytė. Net trys mokiniai – Milda
Zurbaitė, Ieva Vizgilaitė ir Airidas Labinas – miesto filologų konkurse tapo laureatais. I vietos laimėtos
lietuvių kalbos (Greta Petrauskaitė), chemijos ir matematikos (Jokūbas Pelanskis), fizikos (Jokūbas
Pelanskis, Eglė Tankelevičiūtė, Ričardas Navickas), ekonomikos ir verslo (Kristijonas Žalys) olimpiadose,
lietuvių kalbos meninio skaitymo (Miglė Lazdauskytė) ir anglų kalbos konkursuose (Domantė Janulytė).

Kiti priziniai laimėjimai: miesto biologijos olimpiada – net
penkios II vietos ir viena III vieta, lietuvių kalbos olimpiada – II ir
III vietos, anglų kalbos olimpiada – II vieta, rusų kalbos olimpiada
– III vieta, chemijos – II vieta, fizikos – dvi II vietos, matematikos
– dvi III vietos, istorijos – II vieta, technologijų - III vieta. Auga
gražus puikiai žinias įsisavinančių, kūrybiškai jas panaudojančių
gimnazistų būrys. Šaunūs (ir taiklūs) mūsų sportininkai, Lietuvos
moksleivių olimpinio festivalio miesto šaudymo komandinėse
varžybose užėmę II vietą.
Kristijonas žalys –Metų biologas
Pažinti pasaulį, spalvingą jo kultūrą ir literatūrą padeda užsienio
kalbos. Respublikiniame vertimų konkurse laimėtos dvi I vietos (rusų ir vokiečių kalbos), trys II vietos
(anglų ir vokiečių kalbos), viena III vieta (rusų kalba). III vieta laimėta oratorinio meno anglų kalbos
konkurse. Puikias gimtosios kalbos žinias Šiaulių regiono raštingumo konkurse parodė ir net dvi I vietas
laimėjo Paulina Janulytė ir Ričardas Navickas, III vieta atiteko Beatričei Burneikaitei. Mažojoje lietuvių
kalbos olimpiadoje puikiai pasirodė mūsų 1-2 klasių komanda ir užėmė I vietą.

Paulius Užgalis – Metų
atlikėjas

Paulius Marcinkus –
Metų istorikas – su
tėveliais

Kūrybiniai mokinių gebėjimai puikiai įvertinami įvairaus pobūdžio
konkursuose: XXV anglų kalbos kūrybinio rašymo konkursas Isolde I.PoželaitėsDavis premijai laimėti – I vieta (Julius Sasnauskas), Šiaulių apskrities mokinių
vieno žanro kūrybos konkursas „Kuriame novelę“ – I vieta (Milda Zurbaitė),
samprotaujamųjų rašinių kūrimo konkursas – II vieta (Akvilė Juzulėnaitė),
Šiaulių apskrities P.Višinskio bibliotekos organizuojamas knygų pristatymo
konkursas – II vieta, miesto
ekspromtinės kalbos konkursas –
III vieta. X tarptautiniame
vokalinės sakralinės muzikos
festivalyje – konkurse ,,Skriski,
giesmele“ Laurita Kapačinskaitė
užėmė I vietą, o „Romuvos“
orkestras XVI Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų regioniniame
čempionate užėmė II vietą.
Kantrybė ir atkaklumas turi
stebuklingą galią, nuo kurios
sunkumai išnyksta ir kliūtys dingsta. Nei kantrybės, nei atkaklumo, nei
noro siekti aukštumų niekada nepritrūksta abiturientei Godai Miltinytei.

Linas Zacharovas - matematikos olimpiados III vietos laimėtojas, Gerda Pustelnikaitė - miesto
technologijų olimpiadoje užėmė III vietą, o respublikinėje techonologijų olimpiadaoje gavo specialią
nominaciją „Už geriausiai atliktą namų darbą“, Ilmena Povilaitytė – gimnazijos Mokinių seimo
prezidentė, 4e klasės auklėtoja Rasa Malinauskienė, Karolina Daučionaitė – „Gerumo angelo“
nominantė, Goda Miltinytė - lietuvių kalbos olimpiados II- osios vietos laimėtoja, rusų kalbos raiškiojo
skaitymo konkurse užėmė I vietą, o VII respublikiniame rusų kalbos meninio skaitymo konkurse - I vietą,
matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto merginoms laimėta III vieta, Teofilis Luotė – ypatingo
balso savininkas, renginiuose nuolat skambėjo jo atliekamos dainos.
METŲ NOMINANTAI
MIGLĖ LAZDAUSKYTĖ – Metų skaitovė
MILDA ZURBAITĖ – Metų kūrėja
GRETA PETRAUSKAITĖ – Metų lituanistė
KRISTIJONAS ŽALYS –Metų biologas
AUGUSTAS MACIUKAS – Metų fizikas
LINAS ZACHAROVAS – Metų matematikas
DOMANTĖ JANULYTĖ – Metų anglų kalbos žinovė
PAULINA BUITVIDAITĖ – Metų rusų kalbos žinovė
PAULIUS MARCINKUS – Metų istorikas
PAULIUS UŽGALIS –Metų atlikėjas
PAULINA JANULYTĖ – metų aktyvistė
KAROLINA DAUČIONAITĖ – nominacija „Gerumo aitvaras“
Didžiuojamės visais, kurie išbandė save, parodė savo ryžtą ir atkaklumą, kryptingai dirbo siekdami
tikslų, garsino gimnazijos vardą. Visada reikia prisiminti, kad kiekvieno mokinio pasiekimas, kad ir pats
minimaliausias, tai džiaugsmas jam, jo tėvams, jo mokytojui. Kiekviena maža sėkmė veda į didelę sėkmę –
asmeninį vaiko tobulėjimo džiaugsmą. O tai yra svarbiausia.
Bet rytojus atneš naujus išbandymus, iškels naujus klausimus, užmins naujas mįsles.... O jaunas žmogus
vėl palinks prie knygos, skubės į sporto salę, suksis šokio sūkury, dainuos naujas dainas... Ir vėl žibės jauno
žmogus galimybių žvaigždė. Sėkmės jums visiems 

Balandžio mėnesį vykusio iškilmingo apdovanojimų vakaro „Romuvos“ garbė“ finalinė akimirka

Gabiausi miesto mokiniai ir juos parengę mokytojai apdovanoti už
aukščiausius pasiekimus
Gegužės 19 vakarą į Šiaulių kultūros centrą rinkosi gabiausi miesto mokiniai, jų mokytojai, mokyklų
vadovai. Į „Metų geriausiųjų“ šventę pakviesti 52 Šiaulių miesto mokiniai, prizines vietas pelnę keliose
olimpiadose ar konkursuose, ir mokytojai, kurių parengti mokiniai įvairiose nacionalinėse olimpiadose ir
konkursuose iškovojo prizines vietas. Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė, miesto meras Artūras
Visockis padėkas ir suvenyrus įteikė net penkiems „Romuvos“ gimnazijos mokiniams: pirmokams Gretai
Petrauskaitei ir Ričardui Navickui, antrokui Rimantui Januškevičiui, trečiokams Jokūbui Pelanskiui ir
Kristijonui Žaliui. Miesto vadovai dėkojo gimnazijos mokytojoms Daliai Četvergienei, Natalijai Jackus,
Aurelijai Pelanskienei. Apdovanotus gimnazijos mokinius ir pedagogus sveikino gimnazijos direktorius
Vytautas Giedraitis. Smagu, kad mūsų gimnazijos bendruomenės nariai buvo pastebėti ir sulaukė smagių
siurprizų. Šiaulių
Rotary klubas 100 eurų prizu
apdovanojo mokines, miesto lietuvių kalbos olimpiadoje
laimėjusias pirmas vietas, gėlių puokštėmis jas parengusias
mokytojas. Gimnazijos 1a klasės mokinė Greta
Petrauskaitė, gavusi šį vertingą apdovanojimą, ir jos
mokytoja Giedrė Samalionienė džiaugiasi dėmesiu lietuvių
kalbai. Šiaulių Rotary klubas „Harmonija“ skyrė prizą ir
labiausiai Šiaulių miestą garsinusiai šeimai. „Romuvos“
bendruomenei ypač smagu, kad šis prizas įteiktas
Pelanskiams, nes net du šios šaunios šeimos nariai garsina
mūsų gimnazijos vardą: tai ne vieną olimpiadą ir konkursą
laimėjęs Jokūbas ir jo mama - fizikos mokytoja Aurelija
Pelanskienė.

Sveikinimas
lietuvių
kalbos
mokytojai
Daliai
Četvergienei iš miesto mero Artūro Visocko rankų

Du rimti fizikai – „Romuvos“ gimnazijos trečiokas
Jokūbas Pelanskis ir gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis

Mokytoja Giedrė Samalionienė ir jos
mokinė Greta Petrauskaitė

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas
ir seserys Miltinytės – gimnazistė abiturientė Goda
ir „Romuvos“ progimnazijos mokinė Neda

Šiaulių miesto konkurso „Aš - Lyderis“ apdovanojimai
Gegužės mėnesio pabaigoje Šiaulių universiteto bibliotekoje pasveikinti
konkurso „Aš – Lyderis“ nugalėtojai. Šiais metais apdovanoti 23 miesto
moksleiviai, kurie puikiai mokosi, aktyviai dalyvauja pilietinėje,
kultūrinėje bei sportinėje veikloje, yra kūrybingi, iniciatyvūs. Šio konkurso
nugalėtojomis tapo ir dvi „Romuvos“ gimnazistės. 8-9 klasių grupėje
lydere išrinkta - 1a klasės mokinė Greta Petrauskaitė. Greta – aktyvi
„Romuvos“ gimnazijos bendruomenės narė, atstovaujanti mokyklai
įvairiose miesto ir šalies olimpiadose, konkursuose ir juose laiminti
prizines vietas, noriai dalyvaujanti gimnazijoje ir mieste vykstančiuose
renginiuose. 10-11 klasių grupėje lydere tapo 3c klasės mokinė Dovilė
Gustytė. Dovilė -„Romuvos“ gimnazijos mokinių Seimo ir Lietuvos
moksleivių sąjungos narė, šiuolaikinių šokių kolektyvo „Asorti“ šokėja.
Mokinė aktyviai dalyvauja mokyklos, miesto ir respublikos renginiuose, olimpiadose, konkursuose,
konferencijose, yra gimnazijos renginių vedėja ir organizatorė. Dovilė šiais mokslo metais tapo „Romuvos“
gimnazijos metų aktyviste. Mokyklų lyderių konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus
Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Mergaitės apdovanotos padėkos raštais
ir dovanėlėmis. Sveikiname Gretą ir Dovilę ir džiaugiamės jų pasiekimais.

Projektai
Bendravimas, įspūdžiai, veikla, patirtis...
„Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti.“
Plutarchas

Erasmus+ Jaunimo projekto „Kultūriniai tiltai (CTRL-I)“ dalyvių susitikimas
Islandijoje
Rugsėjo mėnesį 13 mokinių ir 2 mokytojai Islandijoje susitiko su projekto
ERASMUS
+
Jaunimo
projekto
"Kultūriniai
tiltai
(CTRL-I)" dalyviais.
Susitikime dalyvavo
jauni žmonės iš Lietuvos, Islandijos,
Rumunijos ir Turkijos. Buvo vykdomos
įvairios projektinės veiklos (šalių kultūrų
pristatymai, nacionalinio maisto gaminimas
ir ragavimas, tautinių šokių ir žaidimų
mokymasis, tarptautinės sporto varžybos,
edukacinės išvykos ir t.t.). Projektinės
veiklos padėjo susipažinti su kiekvienos
šalies kultūra, susirasti naujų draugų bei
pamatyti gražiausias Islandijos vietas.
Mokiniai grįžo pilni nepamirštamų įspūdžių,
geros nuotaikos, įgiję daug tarpkultūrinės
patirties, patobulinę anglų kalbos žinias bei
labiau pasitikėdami savimi. Esame tikri, kad nuoširdus bendravimas tarp naujų draugų nenutrūks, bet
peraugs į naujus projektus.

Projekto „Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio pažangai“ dalyvių kelionė į
Norvegiją
Kelionės padeda pažinti pasaulį ir save. O
jei dar kelionė susijusi su mokymusi, tai jau
nepaprasta patirtis. Mūsų gimnazistai mokėsi
Norvegijos istorijos muziejuje po atviru
dangumi: susipažino, kaip keitėsi norvegų
gyvenimas nuo XVII-XIX a. iki mūsų dienų,
lygino su lietuvių gyvenimu. Tarptautinėse
grupėse
mokiniai
aptarė
profesinio
pasirinkimo galimybes, atsižvelgiant į šalies
ir asmeninius poreikius. Projekto metu
dalyviai ne tik mokėsi istorijos, geografijos, anglų kalbos, bet ir
smagiai leido laisvalaikį.
Kultūrinio vakaro metu skambėjo
lietuviškos, norvegiškos ir suomiškos dainos, visi smagiai šoko
liaudiškus šių šalių šokius, ragavo tradicinius patiekalus.
Gimnazistai dvi dienas keliavo po kalnus prie didžiausio
Europoje Jostedal ledyno. Geografijos pamokoje sužinojo, kaip
susiformavo ledynai. Kelionė buvo nuostabi.

Konkurso „Geriausia Lietuvos
„eTwinning“ mokykla 2015“
nugalėtojai
2014-2015 mokslo metais vykdytas tarptautinis
IT projektas „Digtal eXplorers“ tapo konkurso
„Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla
2015“ nugalėtoju, todėl 6 mūsų gimnazijos
mokiniai ir IT mokytoja Nijolė Bružaitė buvo

pakviesti į mokinių stovyklą Vilniuje, kuri vyko 2015
metų spalio 29-30 dienomis. Stovyklos vieta – Holiday
Inn viešbutis. Stovykloje gimnazistai nuveikė daug:
„ČIOP ČIOP“ studijoje mokiniai kartu su profesionalais
gamino 3 patiekalus, dalyvavo promūšyje, buvo
pakviesti į kino filmą „Kelias į mokyklą“, dalyvavo
diskusijoje,
edukacinėje
pamokoje
Energetikos
muziejuje bei atliko kūrybines užduotis su iPad.

Tarptautinio projekto SMART dalyvių
videokonferencija
Vasario 2 dieną vyko tarptautino projekto SMART
videokonferencija, kurios metu, naudojant IKT, susitiko
Portugalijos ir mūsų gimnazijos projekto dalyviai. Mokiniai
parengė klausimynus apie savo šalis bei Esmoriz ir Šiaulių
miestus. Po smagios ir ilgos kovos paaiškėjo, kad daugiausia
taškų surinko mūsų gimnazijos mokinė Milda Zurbaitė. Renginį
vedė Paulius Marcinkus, klausimus apie Lietuvą parengė Tomas Mockus, muzikinį kūrinį kanklėmis atliko
Gerda Jakutytė.

Erasmus+ mokyklų partnerysčių projekto „EUapps4us” mokymai Stambule
Vasario 22-27 dienomis Stambule (Turkija) vyksto Erasmus+ mokyklų partnerysčių projekto
„EUapps4us” mokymai, kuriuose dalyvavo 3 mūsų gimnazijos mokytojai – Kristina Gerčaitė, Diana
Nemeikienė ir Marius Valiukas. Projekto dalyviai iš Turkijos, Ispanijos, Norvegijos ir mūsų gimnazijos
mokėsi dirbti su kompiuterine
programa,
skirta
mobiliųjų
programėlių kūrimui. Įgytos žinios
bei praktiniai įgūdžiai bus perteikti
mokiniams, kurie, išmokę dirbti su
šia programa, kurs mobiliąsias
programėles istorijos, biologijos ir
geografijos žinioms gilinti.

Tarptautinio Nordplus Junior projekto „Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio
pažangai“ dalyvių susitikimas gimnazijoje
Balandžio 22-30 dienomis mūsų gimnazijoje svečiavosi tarptautinio Nordplus Junior projekto „Praktinių
metodų taikymas kiekvieno mokinio pažangai“ dalyviai iš Suomijos ir Norvegijos. Projektinio susitikimo
metu buvo aiškinamasi, kaip efektyviau sieti gamtos mokslus ir matematiką su realiu gyvenimu. Projekto
dalyviai biologijos pamokoje lygino nitratų kiekį lietuviškuose ir suomiškuose obuoliuose bei svogūnuose,
o matematikos pamokoje mokiniai skaičiavo, kiek kalorijų per dieną ir vieno valgymo metu turėtų suvartoti
žmogus, bei praktiškai patys tai išbandė ruošdami salotas gimnazijos valgykloje. Domėjimąsi ekologija
skatino ir improvizuotas Eko šou, kuriame dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, parengę kolekciją iš
popieriaus, kartono ir kitų perdirbamų medžiagų, bet ir svečiai iš Šiaulių profesinio rengimo centro.
Šis projektinis susitikimas – baigiamasis, todėl buvo aptartos visos projektinės veiklos bei įvertinti projekto
rezultatai. Visą savaitę daug dėmesio buvo skirta ir Lietuvos kultūrai, kalbai bei istorijai pažinti. Didžiausią
įspūdį svečiams paliko ekskursijos po Vilnių ir Kryžių kalną. Tikimės, kad nuoširdus bendravimas ir
bendradarbiavimas su partnerinėmis mokyklomis iš Suomijos ir Norvegijos tęsis toliau ir peraugs į kitus
projektus ateityje.

Startuoja naujas tarptautinis Erasmus + jaunimo projektas „Jaunimo valia
– kultūros galia“ (WOYPOC-2016)
Iš Erasmus+ jaunimo mainų projekto "jaunimo valia - kultūros galia" organizuoto vadovų susitikimo
Tenerifėje grįžusios projekto vadovė Kristina Gerčaitė ir 3a
klasės mokinė Ugnė Jurgelytė pasidalino įspūdžiais apie
viešnagę, kurios metu artimiau susipažino su Ispanijos,
Islandijos
ir
Turkijos
komandomis,
aptarė
numatytas
veiklas,
darbotvarkę bei saugumo
užtikrinimo
klausimus
projekto vykdymo metu,
pasiskirstė darbus, kuriuos
turi atlikti projekto dalyviai
bei suderino vizitų laiką.
Laukia įdomi, aktyvi ir
nuotaikinga veikla.

Projektinės veiklos pristatymas gimnazijos
bendruomenei
Šiandieninis moksleivis turi būti pasirengęs mokytis visą likusį
gyvenimą, greitai reaguoti į visuomenės pokyčius, būti iniciatyvus, lankstus
ir verslus. Šie šiuolaikinio moksleivio įgūdžiai sėkmingai ugdomi dalyvaujant projektinėje veikloje, kuri
suteikia galimybę gilinti tam tikros srities, užsienio kalbų ir informacinių technologijų žinias ir įgūdžius,
ugdo jų gebėjimą orientuotis nuolat kintančiame pasaulyje, o mokytojai dalijasi profesine patirtimi su
kolegomis kitose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje, susipažįsta su naujais mokymo metodais ir kitų šalių
švietimo sistemomis. Gegužės 23 dieną gimnazijos bendruomenei pristatyta 2015-2016 m.m.projektinė
veikla. Projektų dalyviai lankėsi visose pirmose ir antrose klasėse, kur pristatė savo veiklas, jų rezultatus bei
naudą dalyviams bei visai gimnazijos bendruomenei. Gimnazistai turėjo galimybę praktiškai išbandyti
mokomąsias programėles, sukurtas Erasmus + strateginės partnerystės projekto „EUapps4us“ dalyvių.
Radijo laidos metu taip pat pasidžiaugta ypač aktyvia projektine veikla gimnazijoje.
Gimnazijoje vykdomi 9 tarptautiniai, 5 respublikiniai, 1 miesto bei 4 mokykliniai projektai.

Šiais mokslo metais aktyviai bendradarbiavome su partnerinėmis mokyklomis iš Islandijos, Turkijos,
Norvegijos, Rumunijos, Ispanijos, Suomijos, Latvijos bei Tenerifės. Tarptautiniuose mobilumuose,
finansuojamuose Erasmus+ bei Nordplus Junior fondų, dalyvavo 27 mokiniai ir 19 mokytojų. O liepos
mėnesį Erasmus + jaunimo projekto „Jaunimo valia – kultūros galia“ dalyviai (8 mokiniai ir 2 mokytojai)
vyks į projektinį susitikimą Tenerifėje. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja ir įvairiuose
respublikiniuose, Šiaulių savivaldybės finansuojamuose projektuose bei patys inicijuoja mokyklinius
projektus, kurie skatina mokinius gilinti tam tikrų mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus bei pamokoje
įgytas žinias taikyti įvairiuose naujuose kontekstuose. Daug dėmesio skiriama mokinių kūrybai, saviraiškai,
tiriamajai veiklai. Išsami informacija apie projektinę veikla pateikta gimnazijos internetinėje svetainėje.
Projektinę veiklą gimnazijoje koordinuoja projektų koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Diana Nemeikienė.

Projektinė veikla gimnazijoje – puiki galimybė ugdyti(-is) bendrąsias socialines
kompetencijas
Šiandieninis moksleivis turi būti pasirengęs mokytis visą gyvenimą, greitai reaguoti į visuomenės
pokyčius, būti iniciatyvus, lankstus ir verslus. Šie moksleivio įgūdžiai sėkmingai ugdomi per projektinę
veiklą, kuri suteikia galimybę gilinti tam tikros srities, užsienio kalbų ir informacinių technologijų žinias ir
įgūdžius, ugdo jų gebėjimą orientuotis nuolat kintančiame pasaulyje, o mokytojai dalijasi profesine patirtimi
su kolegomis kitose Lietuvos ir užsienio mokyklose, susipažįsta su naujais mokymo metodais ir kitų šalių
švietimo sistemomis.
Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokyklų partnerysčių
projektuose. Gimnazijos bendruomenė vykdo tarptautinį Nordplus Junior projektą ,,Praktinių metodų
taikymas kiekvieno mokinio pažangai”. Rudenį projekto dalyviai susitiko Norvegijoje, kur pristatė
praktinius metodus, taikomus netradicinėse erdvėse per geografijos bei užsienio kalbų pamokas, o balandžio
pabaigoje sulaukėme svečių iš Suomijos ir Norvegijos. Projektinio susitikimo metu buvo aiškinamasi, kaip
efektyviau sieti gamtos mokslus ir matematiką su realiu gyvenimu. Projekto dalyviai biologijos pamokoje
lygino nitratų kiekį lietuviškuose ir suomiškuose obuoliuose bei svogūnuose, o matematikos pamokoje
mokiniai skaičiavo, kiek kalorijų per dieną ir vieno valgymo metu turėtų suvartoti žmogus, bei praktiškai
patys tai išbandė ruošdamiesi salotas gimnazijos valgykloje. Domėjimąsi ekologija skatino ir improvizuotas
Eko šou, kuriame dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, parengę kolekciją iš popieriaus, kartono ir kitų
perdirbamų
medžiagų,
bet
ir
svečiai
iš
Šiaulių
profesinio
rengimo
centro.
Visą savaitę daug dėmesio buvo skirta ir Lietuvos kultūrai, kalbai bei istorijai pažinti. Didžiausią įspūdį
svečiams paliko ekskursijos po Vilnių ir Kryžių kalną. Tikimės, kad nuoširdus bendravimas ir
bendradarbiavimas su partnerinėmis mokyklomis iš Suomijos ir Norvegijos tęsis toliau ir peraugs į kitus
projektus ateityje.
Vasario mėnesį gimnazijos bendruomenė priėmė mokyklų vadovus iš Latvijos, Suomijos, Estijos,
Švedijos ir Farerų salų, nes gimnazijoje vyko Nordplus tinklų projektas NBSN, kurio metu buvo
dalijamasi gerąja tarptautine patirtimi ir pradėta bendradarbiauti su Liepojos mokykla.
Gimnazijos bendruomenė nuolat dalyvauja švietimo mainų paramos fondo finansuojamuose projektuose.
Jau antrus metus vykdome Erasmus+ strateginių mokyklų partnerysčių projektą „EUapps 4us“, kuriame
bendradarbiaujame su mokyklomis iš Ispanijos, Turkijos ir Norvegijos. Projektas finansuojamas Europos
Sąjungos lėšomis. Jo dalyviai kuria telefonines mokomąsias programėles, kurias sudaro 30 klausimų iš
istorijos, biologijos ir geografijos, bei teorinė dalis, kuria mokiniai gali naudotis, jei atsakymas į klausimą
buvo neteisingas. Projekto dalyvių sukurtos edukacinės telefoninės programėlės buvo pristatytos balandžio
27 dieną tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Praktinis moderniųjų technologijų
panaudojimas ugdymo(-si) procese“, kuri vyko „Romuvos“ gimnazijoje. Ši konferencija – tai tarptautinio
Erasmus+ strateginės mokyklų partnerystės projekto „EUapps4us“ sklaidos dalis. Konferencijos dalyviai
turėjo puikią galimybę programėles išbandyti praktiškai. Kadangi jos ypač tinka individualiam žinių
gilinimui, mokiniai teigė, jog mielai jomis naudosis, kai bus pateiktos plačiam vartojimui internetinėje
erdvėje. Praėjusiais metais gimnazijoje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Turkijos,
Norvegijos ir Ispanijos, o šių metų gegužės 31 dieną 5 mokiniai ir 2 mokytojai vyks į projektinį susitikimą
Barselonoje.
,,Romuvos“ gimnazija aktyviai dalyvauja ir Erasmus+ Jaunimo projektuose. Dar rugsėjo mėnesį mūsų
bendruomenė vykdė Erasmus+ Jaunimo mainų projektą „Kultūriniai tiltai (CTRL-I)“, kurį finansavo
Europos Sąjunga. Projektinis susitikimas vyko Islandijoje, kuriame dalyvavo jauni žmonės iš Islandijos,
Turkijos, Rumunijos ir mūsų gimnazijos. Visus džiugino projekte dalyvaujančių šalių kultūriniai vakarai,

tarptautinės sporto varžybos, nacionalinio maisto gaminimas ir ragavimas, edukacinės išvykos ir kiti
renginiai.
Pradėtas vykdyti naujas Erasmus + Jaunimo projektas „Jaunimo valia –kultūros galia“, kurio tikslas supažindinti jaunus žmones su prevencinėmis priemonėmis, padedančiomis įveikti priklausomybes nuo
žalingų įpročių. Dirbdami tarptautinėse grupėse Tenerifėje (Ispanijoje) liepos mėnesį ir Reikjavike
(Islandijoje) projekto dalyviai ateinantį rugsėjį turėtų diskutuoti, kaip efektyviau ugdyti savo asmenybę ir
kovoti su žalingomis priklausomybėmis nuo interneto bei svaigalų. Projekto metu daug dėmesio skirta kitų
kultūrų pažinimui bei efektyviam, kūrybiškam informacinių technologijų naudojimui ugdymo procese.
Projektai taip pat padeda ugdyti mokinių gebėjimus pritaikyti naujas technologijas mokymosi procese ir
realiame gyvenime. Šio tikslo siekia mokiniai vykdydami eTwinning projektą „SMART (a- Mokymas)“
kartu su bendraamžiais iš Portugalijos.
20 mūsų gimnazijos mokinių dalyvauja „PROJEKTŲ VADYBOS AKADEMIJOS“ programoje ir
pradėjo vykdyti IT projektą „Virtualus vietovės gidas“. Dalyvaudami jo veikloje mokiniai į savo
gyvenamąją vietą žvelgia jauno žmogaus akimis, stengiasi parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam
žmogui aktualu jo miesto aplinkoje. Savo matymą perteiks kurdami virtualų gidą. Programos veikloje
svarbus ne tik produkto (IT projekto „Virtualus vietovės gidas“) sukūrimas, bet ir socialinis mokymasis
grupėje.
Gimnazija dalyvauja ir 5 respublikiniuose projektuose. Mokiniai propaguoja sveiką gyvenseną
mokykloje, skatina bendraminčius atsisakyti žalingų įpročių bei kovoti su smurtu, dalyvaudami šalies
saugumo prevencijos projekte „Be smurto“, kurį inicijuoja VO „Gelbėkit vaikus“. Gimnazijos mokiniai taip
pat dalyvauja projektuose, kurie kelia aplinkosauginę kultūrą, skatina atliekų rūšiavimą (aplinkosauginiai
projektai „Mes rūšiuojam“) bei sieja gamtos mokymą su gyvenimiška aplinka, atlikdami įvairius
gamtamokslinius eksperimentus bei tyrimus („Gamtos mokslų eksperimentas“: organizuotas jau tradiciniu
tapęs Teodoro Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkursas, kurio metu komandų nariai atlieka fizikos,
chemijos ir biologijos eksperimentines užduotis, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų švietimo įstaigų
bendraamžiais. Šis renginys skatina mokinius domėtis gamtos mokslais bei sudaro galimybę pritaikyti
teorines žinias praktikoje). Vykdydami IT projektą „Virtualus vietovės gidas“, mokiniai siekia į savo
gyvenamąją vietą pažvelgti jauno žmogaus akimis, parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam žmogui
aktualu jo miesto aplinkoje.
Gimnazijos mokiniai ir mokytojai patys inicijuoja ir vykdo įvairius projektus, kurie skatina mokinius
gilinti tam tikrų mokomųjų dalykų gebėjimus ir žinias bei jas taikyti įvairiuose naujuose kontekstuose. Šiais
mokslo metais gimnazijos mokytojai inicijavo 4 gimnazijos projektus. Daug dėmesio skiriama mokinių
kūrybai, saviraiškai, tiriamajai veiklai.
Mokyklinis projektas „Zigmo Gėlės tradicija“ skatina mokinių domėjimąsi savo krašto kultūros paveldu,
susipažinti su jaunaisiais geriausiai literatūros kritikų ir konkursų komisijų įvertintais šalies poetais, su
Šiaulių krašto kūrėjais, stebėti bei vertinti literatūros (pirmiausiai - lyrikos) kaitą bei sudaro sąlygas kurti
patiems bei įsivertinti save bendraamžių kūrybos fone. Kovo 3-ioji – tarptautinė Rašytojo diena. Tądien Z.
Gėlės auditorijoje vyko devintojo Šiaulių apskrities mokinių vieno žanro kūrybos konkurso „Kuriame
novelę“ apibendrinimo popietė. Šį konkursą organizuoja „Romuvos“ gimnazija kartu su Naisių literatūros
muziejumi (pagal projekto „Z. Gėlės tradicija“ planą), organizatorių partneris – Šiaulių universitetas; novelių
vertinimo komisijoje, be literatūros mokytojų, dirbo ŠU Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir
teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė bei Naisių literatūros muziejaus vedėja bei Naisių
bendruomenės pirmininkė Rita Žukauskienė. Popietės metu buvo aptarta konkursui atsiųsta mokinių kūryba,
jie patys skaitė savo novelių ištraukas, buvo paskelbti bei pasveikinti laureatai.
Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, Šiaulių
savivaldybės finansuojamuose projektuose bei pati inicijuoja mokyklinius projektus, kurie skatina mokinius
tobulinti savo asmenybės savybes.
Projektų koordinatorė Diana Nemeikienė
Lietuvių kalbos mokytoja Rasida Laurinavičienė

Po gimtųjų žodžių lietumi...
„Tu knygą pamėgsi, tave pamėgs visas pasaulis.“
H. Ibsenas

Gimnazijos dešimtmečiui – dešimt gražiausių romuviečių žodžių
AČIŪ, NUOSTABU, „ROMUVA“, MEILĖ, MOKYTOJAS, DRAUGIŠKUMAS, LAISVĖ,
DEŠIMTUKAS, NAMAI, SĖKMĖ...
Rugsėjo 25 dieną gimnazijos bendruomenė rinko gražiausių žodžių dešimtuką, skirtą gimnazijos dešimtmečiui
paminėti. Štai tie žodžiai... Šiuose žodžiuose telpa žmogaus gyvenimo prasmė.

Žodžio galia – stipri.
Antro aukšto fojė parengtas informacinis
stendas „Žodis ir vaizdas ROMUVAI“.

Rudeniniai jaunųjų kūrybos
skaitymai
Kai gimnaziją juosiantys beržai sutviska auksu, prabyla žodis. Spalio 22 dieną Z. Gėlės auditorijoje prie apskrito
stalo susėdo jaunieji kūrėjai ir tie, kurie mėgsta bei moka klausytis savo draugų poezijos ar prozos. O savo tekstus
Šiaulių miesto jaunųjų kūrybos konkursui „Rudens godos“ šį
rudenį pristatė trečiokai Milda Zurbaitė, Airidas Labinas ir
ketvirtokės Meda Dargytė bei Solveiga Varneckaitė.
Susirinkusiuosius savos kūrybos daina pasveikino Meda, po to
visi klausėsi, kaip jaunieji prozininkai ar poetai skaito savo
noveles, eilėraščius, esė, buvo prisimintos ir prieš dešimt metų
gimnazijoje besimokiusiųjų eilės – juk šįmet už kūrybą
gimnazistai apdovanoti ne tik padėkos raštais,
linksmaisiais mokyklos rašikliais, bet ir
gimnazijos dešimtmečio kūrybos rinktine.

Šiaulių miesto kūrybos konkursas „Rudens
godos“
Šiaulių miesto jaunųjų kūrybos konkurse „Rudens godos“ laureate prozos sekcijoje
tapo 3c kl. gimnazistė Milda Zurbaitė, už poetišką maištą nominuota 4a kl. mokinė
Meda Dargytė, už kalbos vaizdingumą – daugeliui romuviečių labai gerai pažįstamas
Airidas Labinas (3d kl.).

Milda Zurbaitė

Airidas Labinas

Meda Dargytė

Airido sėkmė respublikiniame konkurse
Airidas Labinas ir toliau sėkmingai žengia kūrybos keliu, vis naujomis pergalėmis įprasmindamas savo talentą.
Jis moksleivių trumposios prozos konkurse „Mano miesto paslaptis“ laimėjo III vietą. Komisija išrinko tris
geriausius (tarp jų ir Airido apsakymas „Tuščias veidas – aklas miestas“) ir dar dešimt kūrinių, kurie pateks į
LEU leidyklos leidžiamą almanachą. Jaunajam kūrėjui linkime įkvėpimo ir kūrybinės sėkmės.

Ištikimiausių skaitytojų varžytuvės
„Romuvos’’ gimnazijos partnerė - Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešoji biblioteka - vykdo projektą ,,Saulės miesto
vaikai myli biblioteką” . Rugsėjo 22 dieną bibliotekoje
organizuotas Šiaulių miesto mokinių konkursas ,,PANELĖ /
PONAITIS
SKAITYTOJAS'', kuriame dalyvavo ir
romuvietis Deividas Tamašauskas (1c kl.). Konkurso
dalyviai turėjo paruošti namų darbus: išspręsti literatūrines
užduotis, pateikti knygos pristatymą. Renginyje mokiniai
atsakinėjo į klausimus apie rašytojus, jų knygas, veikėjus,
atliko kompiuterines užduotis. Deividas Tamašauskas
apdovanotas ,,PONAIČIO SKAITYTOJO'' diplomu.

Susitikimas su poete Jurgita Jasponyte
Gimnazija jau ne vienerius metus vykdo projektą „Z. Gėlės
tradicija“. Vienas iš svarių projekto renginių – susitikimai su
Z.Gėlės premijos laureatais. Kiekvieną rudenį į „Romuvos“
gimnaziją atvyksta vis naujas šios premijos laureatas. Savo
eilėraščius mokiniams ankstesniais metais jau skaitė poetai
Vytautas Stankus, Mindaugas Nastaravičius, Ilzė Butkutė,
Augustinas Dainys, kiti kartu su jais atvažiuodavę kūrėjai.
Šiemet, rugsėjo 17 dieną, įvyko susitikimas su 2015 metų Z. Gėlės
premijos laureate Jurgita Jasponyte (premija jai skirta už geriausią
2014 metų debiutą – eilėraščių knygą „Šaltupė“). Jautraus,
subtilaus kalbėjimo poetė iš Vilniaus atvažiavo lydima vokalinės
instrumentinės grupės „Raguvos“, originaliai išdainuojančios
Jurgitos Jasponytės tekstus. Į renginį buvo pakviesti jaunieji
gimnazijos kūrėjai ir abiturientai. Būtent jiems renginio metu buvo
pristatyta ir gimnazijos dešimtmečio kūrybos rinktinė „Pražydę
žodžiai“, čia sudėti keturiasdešimt aštuonių gimnazistų ir dviejų
mokytojų įvairių žanrų tekstai, sukurti per 10 gimnazijos gyvavimo
metų.

„Kalba gimtoji lūposna įdėta“
Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijoje vykusioje respublikinėje lietuvių kalbos mokytojų ir mokinių
konferencijoje ,,Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (J.Degutytė), kuri šiemet buvo skirta Etnografinių regionų metams
pažymėti, parengtus pranešimus apie gimtosios kalbos išsaugojimo svarbą, skaitymo naudą, Šiaulių regioną ir kt.
skaitė ir būrys mūsų gimnazistų: Gabrielė Imbrasaitė ir Greta Grušaitė,
Kasparas Kovaliovas ir Matas Samulionis, Ieva Auškalnytė, Paulius
Užgalis, Deimantė Baristaitė ir Dovydas Mockevičius, Austėja Griciūtė ir
Eglė Marija Jašiškytė, Austėja Viršilaitė ir Justina Saganaitė, Meda
Dzikaitė ir Kamilė Norvilaitė. Lietuvių kalbos mokytojos džiaugiasi, kad
„Romuvos“ gimnazijos 1-2 klasių mokiniai domisi gimtąja kalba, suvokia,
kad būtent ji yra mūsų kilmės ir tapatybės įrodymas, ir savo mintimis,
atliktų tyrimų rezultatais dalinasi su kitų
respublikos progimnazijų ir gimnazijų
mokiniais.
Pirmokai Matas Samulionis ir Kasparas Kovaliovas
skaito pranešimą konferencijoje

Šiaulių miesto III-IV klasių mokinių Ekspromtinės
kalbos konkursas
„Romuvos“ gimnazijos 3a klasės mokinė Ugnė Jurgelytė užėmė trečią vietą
Šiaulių Didždvario gimnazijoje vykusiame Šiaulių miesto III-IV klasių mokinių
Ekspromtinės kalbos konkurse.

Meninio skaitymo konkurso miesto turas
Sausio pabaigoje mūsų gimnazijoje vyko Meninio
skaitymo konkurso miesto turas. Konkurso dalyvius vertino
ypač garbi komisija: Virginija Staševičiūtė, Šiaulių
universiteto Menų fakulteto Teatro katedros lektorė; Jūratė
Budriūnaitė-Kamrazer, Valstybinio Šiaulių dramos teatro
aktorė; Dr. doc. Janina Švambarytė-Valužienė, Lietuvių
kalbos instituto Geolingvistikos centro vyresnioji mokslo
darbuotoja; Juozas Žibūda, Valstybinio Šiaulių dramos
teatro aktorius. 9-12 klasių grupėje I vietą pelnė mūsų
gimnazijos 1c klasės mokinė Miglė Lazdauskytė (jai
pasiruošti padėjo mokytoja Dalia Četvergienė). O vasario 27
dieną Mažeikiuose
meninio skaitymo konkurso
regioniniame etape 9-12 klasių grupėje Miglė užėmė III
vietą.
Miglė Lazdauskytė su savo lietuvių kalbos mokytoja Dalia Četvergiene

Gretos, Godos ir Ievos sėkmė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados miesto
etape
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
miesto turo nugalėtojų sąraše trys romuvietės. 2a
klasės mokinė Ieva Auškalnytė dešimtų klasių
grupėje užėmė trečią vietą (mokytoja Gitana
Trinkaitė), abiturientė Goda Miltinytė dvyliktų
klasių grupėje buvo antra (mokytoja Dalia
Vėlaitienė), 1a klasės mokinė Greta Petrauskaitė
devintų klasių grupėje užėmė pirmą vietą
(mokytoja Giedrė Samalionienė).. Džiaugiamės
merginų pasiekimais.

Šiaulių miesto IIIIV klasių mokinių samprotaujamųjų rašinių kūrimo konkursas
Šiaulių miesto III-IV klasių mokinių samprotaujamųjų rašinių kūrimo konkurse II
vietą trečiokų grupėje užėmė Akvilė Juzulėnaitė (3c kl., mokytoja Vida Norvaišienė).

Ričardas, Paulina ir Beatričė – raštingiausi gimnazistai
Šiaulių regiono raštingumo konkurse romuviečiai sėkmingai skynė laurus.
Ričardas Navickas - raštingiausias Šiaulių krašto pirmokas (mokytoja Giedrė
Samalionienė), Paulina Janulytė aplenkė kitų gimnazijų trečiokus (mokytoja Dona
Jaugienė) ir Beatričė Burneikaitė užėmė III vietą antrų klasių grupėje (mokytoja
Dalia Vėlaitienė).

Šalies jaunųjų filologų konkursas
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko 48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapas. Į
šį etapą buvo pakviesti 4 mūsų miesto mokiniai, trys iš jų – „Romuvos“ gimnazijos trečiokai: jau ne pirmą kartą į
šalies etapą vykęs Airidas Labinas (poezijos sekcija; mokytoja Dalia Vėlaitienė), Ieva Vizgailaitė (vertimų
sekcija; mokytojos Natalija Jackus ir Dalia Četvergienė) ir Milda Zurbaitė (prozos sekcija; mokytoja Vida
Norvaišienė). Sveikiname juos visus, o ypač – Ievą Vizgailaitę, šalies ture pelniusią III laipsnio diplomą už
grožinio teksto vertimą iš rusų kalbos, taip pat parsivežusią į Šiaulius ir K. Donelaičio rankraštinių tekstų
fotografuotinį leidimą. Šiaulių miesto filologų konkurso laimėtojai iš Pasvalio grįžo ne tik su padėkomis,
dovanėlėmis, bet ir su didžiule patirtimi. Juk jie tris dienas bendravo su Lietuvių kalbos bei Literatūros ir
tautosakos institutų mokslininkais, rašytojais, publicistais, garsiais grožinės
literatūros vertėjais, recenzavusiais mokinių tekstus, aptarinėjusiais kiekvieno jaunojo
filologo darbus, darbo grupėse diskutavusius kartu su mokiniais. Gimnazistai dalinosi
patirtimi ir su talentingiausiais visos Lietuvos jaunaisiais kūrėjais, užmezgė
draugystės ryšius. Šis konkursas - tai ne tik išbandymas, bet ir graži filologų šventė.

Mažojoje olimpiadoje – svarus
laimėjimas
Sunkias užduotis lengviau įveikti, kai dirba ne
viena galva, o kelios. Į Mažąją lietuvių kalbos
olimpiadą visada yra kviečiama komanda..
Mūsų gimnazistų komanda šioje olimpiadoje
šiais metais užėmė I vietą !Mūsų šaunioji
komanda - Greta Česnauskytė ir Gabija
Stonytė ( abi iš 1 c klasės) bei Lukas
Milčinauskas ir Lavickytė Gabija ( abu iš 2 b
klasės).

Knygų pristatymo konkursas 2016
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kaip ir kasmet
pakvietė miesto jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių mokinius,
studentus, tėvelius į tradicinį 21-ąjį įdomiausių knygų pristatymo
konkursą, skirtą Knygnešio dienai paminėti. Jame dalyvavo ir
romuviečiai. 1c klasės gimnazistai Deividas
Tamašauskas ir Paulius Mockus vyresniųjų mokinių
grupėje pristatė Paulo Coelo romaną „Alchemikas’’
ir laimėjo II vietą.

1a klasės mokinė Greta Petrauskaitė – konkurso Atidusis
grožinių kūrinių skaitymas nugalėtoja
Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje vykusiame konkurse Atidusis grožinių kūrinių
skaitymas dalyvavo Greta Petrauskaitė (mokytoja Giedrė Samalionienė) ir laimėjo pirmąją
vietą. Greta yra paskelbta gimnazijos Metų lituaniste.

Rašytojo dienai ir Z. Gėlei atminti – novelių konkursas
Kovo 3-ioji – tarptautinė Rašytojo diena. Tądien Z. Gėlės auditorijoje vyko IX-ojo Šiaulių apskrities
mokinių vieno žanro kūrybos konkurso „Kuriame novelę“ apibendrinimo popietė. Šį konkursą organizuoja
„Romuvos“ gimnazija kartu su
Naisių literatūros muziejumi
(pagal projekto „Z. Gėlės
tradicija“ planą), organizatorių
partneris – Šiaulių universitetas;
novelių vertinimo komisijoje, be
literatūros mokytojų, dirbo ŠU
Humanitarinio
fakulteto
Literatūros istorijos ir teorijos
katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta
Maskuliūnienė
bei
Naisių
literatūros muziejaus vedėja bei
Naisių bendruomenės pirmininkė
Rita
Žukauskienė.
Popietės metu buvo aptarta konkursui atsiųsta mokinių kūryba, jie patys skaitė savo novelių ištraukas, buvo
paskelbti bei pasveikinti laureatai: 8-10 klasių grupėje I vieta skirta Viktorijai Rimkutei (Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazija, 1Gc kl.), II vieta – Austėjai Grinytei (Šiaulių Saulėtekio gimnazija, IIa kl.), III vieta –
Rugilei Drazdovaitei (Šiaulių Jovaro progimnazija, 8a kl.). 11-12 klasių grupėje laureatais tapo: Milda Zurbaitė –
I vieta (Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 3c kl.), Kornelijus Stučkus – II vieta (Šiaulių Didždvario gimnazija, IVb
kl. bei Gabija Daukintytė ir Linas Žalandauskas, trečiokai iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos (abu
pasidalino III vieta); Naisių literatūros muziejaus prizą pelnė Teodora Plepytė (Šiaulių Saulėtekio gimnazija, IIIa
kl.). Konkurso organizatoriai linki įkvėpimo visiems jauniesiems kūrėjams bei tikisi, kad jie dalyvaus ir kitais
metais vyksiančiame, jau dešimtajame, vieno žanro kūrybos konkurse.

Dailyraščio konkursas
„Romuvos“ gimnazistėms puikiai sekėsi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykusiame dailyraščio konkurse.
Visos gimnazijai atstovavusios gražiausiai mūsų mokykloje rašančios merginos miesto konkurse savo amžiaus
grupėse laimėjo prizines vietas: 3a klasės mokinė Neringa Pupininkaitė laimėjo I vietą, pirmokė Elžbieta
Stankūnaitė ir antrokė Aistė Mickūnaitė užėmė II vietą, abiturientė
Akvilė Pocevičiūtė – III vietą.

Diktanto konkurso, vykusio Šiaulių universitete,
prizininkėmis tapo ir mūsų gimnazijos mokinės
Balandžio 28 dieną raštingiausi „Romuvos“ gimnazijos 1a klasės
mokiniai ir antrokai dalyvavo XXV lietuvių kalbos diktanto konkurse,
skirtame Motinos dienai paminėti. Konkursas vyko Šiaulių universitete,
jį organizavo socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas bei
LKD Šiaulių skyrius. Prizininkėmis tapo dvi mūsų gimnazistės: pirmokė
Ignė Laurynaitė (mokytoja G. Samalionienė) užėmė I-II vietą pirmos
klasės gimnazistų grupėje, antrokė Indrė Kriščiūnaitė (mokytoja D. Vėlaitienė) užėmė II vietą antrų klasių
gimnazistų grupėje.

Pasimatymas, kurio ilgai nepamiršime...
Gruodžio 3 dieną gimnazijoje vyko netradicinė
lietuvių literatūros pamoka 1-4 klasių gimnazistams.
Aktorius Raimundas Lukšas jau ne pirmi metai
lankosi mūsų gimnazijoje ir džiugina klausytojus
žymių autorių kūrinių ištraukomis, kurias jis,
stebindamas šiuolaikinį jaunimą, skaito atmintinai.
Pirmokai klausėsi Antuano de Sent Egziuperi
,,Mažojo princo“ ištraukų, 2-okai –Balio Sruogos
,,Dievų miško“ teksto, 3-okai girdėjo ištrauką iš
E.Hemingvėjaus ,,Senis ir jūra”, o 4-okus labai
domino Just. Marcinkevičiaus draminės trilogijos
,,Mindaugas“, ,,Mažvydas“, ,,Katedra“ etiudai.

Gimnazijos mokinių ir mokytojų susitikimas su
prof. dr. Giedre Čepaitiene
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse
gimnazijos trečiokams prasmingą lietuvių kalbos ir
literatūros pamoką vedė Šiaulių universiteto prof. dr.
Giedrė Čepaitienė, pristačiusi knygą „Tautiškos giesmės
kelias į Tautą“. Vėliau profesorė susitiko su „Romuvos“
gimnazijos ir „Romuvos“ progimnazijos lietuvių kalbos,
istorijos mokytojomis. Susitikus kalbėtasi apie teksto
svarbą ugdymo procese ir jo skaitymo, suvokimo
galimybes.

Paskaita apie poezijos modernumą bei ryšį su muzika
Šiais mokslo metais gimnazijos trečiokai susitiko su ŠU Humanitarinio
fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros docente, humanitarinių
mokslų daktare Dalia Jakaite. Buvo kalbama apie poezijos modernumo
požymius, aiškinamasi, kodėl moderniu galima laikyti Maironį, kas būdinga
B. Sruogos, K. Binkio, A. Nykos-Niliūno eilėraščiams. Mokiniai klausėsi
gana sudėtingo pasakojimo, buvo kviečiami įsiklausyti į eilėraščio, atskirų
žodžių skambesį. Po paskaitos docentė pakvietė kuriančius mokinius
dalyvauti Literatūros istorijos ir teorijos katedros organizuojamajame
literatūriniame konkurse „Balio Sruogos takais arba rašytojo paunksmėje“,
paskatino
atsiųsti jai savo kūrybos, pasidomėti ŠU HF
literatų sambūrio "MŪZYNAS" svetaine.

Kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“?
Šiais mokslo metais pirmokams teko unikali galimybė susitikti su
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto dėstytoju profesoriumi
Skirmantu Valentu. Šis žmogus didžiąją savo mokslines veiklos dalį skyrė
itin giliai Antano Baranausko kūrybos analizei. Jo lūpose nuskamba
anykštėnų tarme skaitomas A.Baranausko „Anykščių šilelis“. Pirmokai
susidomėję klausėsi profesoriaus paskaitos, mokėsi tarmiškai skaityti
poemos sakinius. Tokie susitikimai itin praturtina jaunus žmones.

15-a Respublikinė gimtosios kalbos konferencija
Mūsų gimnazijos 1d klasės mokinės Ema Degutytė ir Greta Kvičiūtė 15-oje Respublikinėje gimtosios kalbos
konferencijoje , skirtoje J. Janonio 120-osioms gimimo
metinėms paminėti, skaitė pranešimą „ „Žmogaus ir
medžio ryšys, arba „Šįvakar vėl apie medžius
pasikalbėkim,- / Juk mes į juos tokie panašūs!“
(R.Pukalskaitė). Mergaičių etnokultūrinio darbo tikslas
– ištirti, ar žmogus bei medis ir šiuolaikiniame
pasaulyje yra susiję. Jos rėmėsi mitologija, tautosaka,
grožine literatūra ir gyvenimo pavyzdžiais. O išvada
būtų tokia: LENK JAUNĄ, KOL MEDIS. Mokines
konsultavo lietuvių kalbos mokytoja D.Četvergienė.

„Romuvos“ gimnazijos pirmokės dalyvavo konferencijoje „Su knygos šviesa per pasaulį“
Konferencijos – tai puiki galimybė pasikeisti informacija,
aptarti atliktų tyrimų rezultatus, susitikti su bendraamžiais ir
bendraminčiais iš kitų mokyklų. „Saulėtekio“ gimnazijoje
vykusioje Šiaulių regiono mokinių teorinėje – praktinėje
konferencijoje „Su knygos šviesa per pasaulį“ apie skaitymą,
knygos svarbą kalbėjo ir mūsų gimnazijos pirmokės: Deimantė
Jagminaitė ir Vilita Vainauskaitė (mokytoja G. Samalionienė) bei
Justina Saganaitė ir Austėja Viršilaitė (mokytoja R.
Laurinavičienė).

Jaunosios kūrėjos dalyvavo popietėje
„Žydėjimo metas 2016“
Jaunosios „Romuvos“ gimnazijos kūrėjos Milda
Zurbaitė ir Ignė Laurynaitė savo kūrybos fragmentus
skaitė mokinių kūrybinėje popietėje „Žydėjimo metas
2016“, vykusioje Šiaulių profesinio rengimo centro
Technologijų skyriuje.

Poezijos pavasaris Naisiuose
Kaip ir kasmet, taip ir šią gegužę, 27 dieną, Naisiuose vyko
tarptautinio festivalio „Poezijos Pavasaris“ renginys „Tylios mano
dainos...“. Renginio metu buvo įteikta jau 40-oji Z. Gėlės premija. Šįkart
premiją už geriausią 2015 metų debiutą – už rinkinį „Kvėpuoju“ – pelnė
poetė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė. Poetė skaitė savo eilėraščius, juos
aptarė ŠU humanitarinių mokslų daktarė profesorė Džiuljeta
Maskoliūnienė. Tarp laureatės sveikintojų buvo ir „Romuvos“ gimnazija:
poetei dovanojome technologijų mokytojo Rimvydo Daužvardžio sukurtą
stiklo paukštę, mūsų gimnazistai pabandė instaliuoti knygos „Kvėpuoju“
eilėraščius
(instaliaciją
„Moters kelias“ kūrė antrokės
Rusnė Grėškutė ir Korneta
Danieliūtė, instaliaciją pagal
eilėraštį
„Rožinis
mano
mirusioms meilėms“ – trečiokė Kamilė Kiekšaitė, laureatei ir visiems
susirinkusiems dainavo 2a klasės gimnazistas Paulius Užgalis).
Kadangi renginys jubiliejinis, jis sulaukė nepaprastai daug dėmesio:
Naisių vasaros teatro aktoriai skaitė visų 40-ies poetų, apdovanotų Z.
Gėlės premija, eilėraščius. Literatūros kritikas Valentinas Sventickas
pristatė ta proga išleistą šios premijos laureatų poezijos antologiją
„Naisių vainikas“ (šią knygą premijos iniciatorius bei ilgametis rėmėjas Česlovas Karbauskis dovanojo
kiekvienam renginio dalyviui); vienas iš Z. Gėlės premijos laureatų, šiaulietis poetas Vytautas Kirkutis parodė
naują leidyklos „Žuvėdra“ išleistą Z. Gėlės poezijos rinkinėlį „Gėlynas“ (tai ketvirtasis „Gėlyno“ leidinys). Savo
kūrybą skaitė Z. Gėlės premijos laureatai Vidmantė Jasukaitytė, Antanas A. Jonynas, Rimantas Vanagas,
Vytautas Kirkutis, Mindaugas Valiukas, Ernestas Noreika, pirmąją premiją įteikiant dalyvavęs poetas Antanas
Drilinga, rusiškai kurianti viešnia iš JAV Polina Barskova, poetai Mantas Balakauskas, Nerijus Cibulskis... Visi
šventės dalyviai dar aplankė Z. Gėlės kapą ir keliavo į Poetų parką: čia buvo simboliškai atverti naujieji vartai į
dabar jau oficialų pavadinimą įgavusią Z. Gėlės premijos laureatų pasodintų liepaičių ir ąžuoliukų giraitę (gražią
kalbą apie simbolinę vartų į sakralią erdvę prasmę ir šio parko reikšmingumą pasakė profesorė Viktorija
Daujotytė), apžiūrėta, kaip auga poetų sodinti
medžiai (Rašytojų sąjungos pirmininkas A.A.
Jonynas savojo ąžuolo nebeapkabina...), pasidžiaugta
jau žaliuojančia 40-osios premijos laureatės liepaite,
kurią laistant susirinkusieji padainavo dainų apie
liepą. Visi bendravo, fotografavosi („Romuvos“
gimnazistės nusifotografavo ir su 40-ąją Z. Gėlės
premiją įteikusiu Šiaulių rajono savivaldybės meru
Antanu Bezaru). O Naisių moterys, kaip įprasta, prieš
išvykstant iš jų kaimo, pavaišino arbata, namų
krosnyje kepta duona, sūriu ir kitais gardumynais.
Užkandžiavome ir šnekučiavomės viename iš Naisių Literatūros muziejaus kambarių, o kitame matėme, be kita
ko, pagarbiai sudėtas 39 Z. Gėlės premijos laureatų pirmąsias knygeles. Kai žydi žemė, kai per Lietuvą keliauja
Poezijos Pavasaris, tampa labai aišku, kad nuo Kristijono Donelaičio iki dabar buvo ir yra kuriami eilėraščiai.

Užsienio kalbos
Prabilęs angliškai, vokiškai,, rusiškai... Pasauli, leisk tave
pažinti...
„Vieni žmonės gyvena ir mokosi, kiti – tiktai gyvena.“
M. Larnis

Tradicinis anglų kalbos konkursas „English is Fun“
Spalio mėnesį gimnazijos aktų salėje vyko tradicinis anglų kalbos renginys „English is Fun“. Renginyje
dalyvavo komandos iš 5 įvairių Šiaulių
miesto progimnazijų ir gimnazijų.
Komandos atliko įvairias žaismingas
užduotis: atsakinėjo į klausimus apie
Britanijos kultūrą, žaidė žodyninį žaidimą
„ALIAS“ ir
kūrybiškai suvaidino
situaciją, kaip jie mokosi anglų kalbos.
Palaikymo
komandos
taip
pat
nenuobodžiavo – jos kūrė palaikymo
plakatus savo komandoms ir gavo
saldžius
prizus.
Komisija vertino renginio dalyvių kūrybiškumą, originalumą, žinias apie
Britanijos kultūrą bei saviraišką anglų kalba. Geriausiai pasirodė komanda iš
Dainų progimnazijos ir laimėjo I vietą, komanda iš Lieporių gimnazijos
laimėjo II vietą, o komanda iš Šiaulių Universitetinės gimnazijos buvo
trečios vietos laimėtoja. Renginio dalyviai ir mokytojai įsitikino, kad mokytis
bei mokyti anglų kalbos galima linksmai ir žaismingai.

Oratorinio meno anglų kalba konkursas
Šiaulių universiteto gimnazijoje vyko oratorinio meno anglų kalba
konkursas, kuriame dalyvavo geriausi viešosios kalbos skaitovai iš 4 miesto
progimnazijų ir 8 gimnazijų. Sveikiname Edvardą Šimkevičių (2a), užėmusį
šiame konkurse III vietą,
ir linkime sėkmės kituose konkursuose.
Edvardas Šimkevičius

Lietuvos mokinių 11 klasių anglų kalbos olimpiada
Šalies etape, vykusiame 2016 m. vasario 20d. Vilniuje, dalyvavo ir
mūsų gimnazijos 3d. klasės mokinys Paulius Tarasauskas, kuris laimėjo
specialųjį prizą bei rėmėjų dovanas už plataus žodyno naudojimą rašto
darbe. Mokinį olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytoja Rita Švedienė.
Sveikiname Paulių ir linkime jam sėkmės kitų metų konkursuose ir
olimpiadose.

Respublikinis anglų kalbos konkursas
Pavasariui įpusėjus mokiniams teko išbandyti savo jėgas
ir talentus ne viename konkurse. Balandžio 22-23 d. mūsų
gimnazijos 2e klasės mokinė Domantė Janulytė dalyvavo
Respublikiniame
anglų
kalbos
konkurse,
kuris
vyko Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo
centre. Vertinimo komisija Domantei skyrė nominaciją
už tiksliausią ir išsamiausią patarlės interpretaciją.
Konkursui pasiruošti padėjo mokytoja Virginija Latožienė.
Sveikiname Domantę ir jos mokytoją.
Domantė Janulytė

Šiaulių miesto meninio skaitymo anglų kalba konkursas
Balandžio 21 dieną vyko Šiaulių miesto meninio skaitymo anglų kalba
konkursas tema „The Human Story”. Tai tradicinis miesto anglų kalbos
renginys, kuriame dalyvauja geriausi miesto gimnazijų anglų kalbos skaitovai.
Šiais metais konkurso dalyviai varžėsi dviejose kategorijose: poezijos ir prozos.
Mūsų gimnazijos mokinių pasirodymai buvo puikiai įvertinti: Paulius Užgalis
(2a) užėmė II vietą 1-2 klasių poezijos skaitovų grupėje (mokytoja E.
Kazlauskienė); Kristijonas Žalys (3a) tapo II vietos nugalėtoju 3-4 klasių
poezijos skaitovų grupėje (mokytoja D. Nemeikienė), o Goda Miltinytė (4e)
buvo nepralenkiama ir laimėjo I vietą 3-4 klasių prozos skaitovų tarpe
(mokytoja V. Latožienė). Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazistų
rezultatais ir linkime jiems sėkmės.
Goda Miltinytė ir Paulius Užgalis

Užsienio kalbų konferencija „Kalbos atveria duris į pasaulį”
Mūsų gimnazistai skaitė pranešimus Šiaulių miesto 7-12 klasių mokinių II-III užsienio kalbų
konferencijoje „Kalbos atveria duris į pasaulį”. 1a klasės mokinės Rūta Švambarytė ir Greta Petrauskaitė
skaitė pranešimą tema „Labiausiai man patinkanti kalba”. Savo pranešime mergaitės pristatė atlikto tyrimo
rezultatus ir, remiantis asmenine patirtimi, parodė, kaip rusų kalbos mokėjimas joms padeda keliauti ir
pažinti kitų šalių kultūrą. Pirmokės Emilija Jaspertaitė ir Gerda Kvitko savo pranešime „Esperanto – kalba
visiems” pristatė esperanto kalbos ypatumus ir galimybes. Šauniai pasirodė konferencijoje ir trečiokės
Paulina Janulytė bei Rugilė Jankauskytė. Jų pranešimo tema buvo „Vokiečių kalba – vartai į karjeros
pasaulį“. Taigi visos užsienio kalbos reikalingos, kad pažintume pasaulį, keliautume, draugautume...

Europos kalbų diena
Rugsėjo pabaigoje gimnazijoje šurmuliavo Europos kalbų diena. Europos kalbų diena visoje Europoje
švenčiama rugsėjo 26 dieną. Tuo metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant
paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų
kalboms. „Romuvos“ gimnazijoje ši diena prasidėjo tradiciniu linksmu ir daugiakalbiu gimnazijos
bendruomenės sveikinimu. Įvairių tautų simbolika ir tautiniais rūbais pasipuošęs mokinių ir mokytojų būrys
visiems priminė, kad kalbų mokėjimas atveria duris į pasaulį, į kitų tautų ir kultūrų pažinimą. Vėliau
drąsiausieji gimnazijos mokiniai dalyvavo šūkių ant marškinėlių užsienio kalbomis konkurse, dainavo
karaokę anglų kalba. Europos kalbų dieną gimnazijos
bendruomenė sulaukė svečių. Šiaulių universitete studijuojantys
užsieniečiai studentai Rina Nagai ir Hiroka Koyama iš
Japonijos, Andrea Picco iš Italijos, Atakan Dolmaci iš Turkijos
ketvirtąją pamoką gimnazijos mokiniams ir mokytojams pristatė
savo šalis, kalbas ir kultūras. Anglų, ispanų ir vokiečių kalbas
studijuojantys lietuviai studentai Roberta Strikauskaitė, Edgaras
Satkauskas
ir Vytautas
Jokubaitis
dalijosi
patirtimi apie daugiakalbystės privalumus renkantis
studijas užsienio universitetuose. Susitikimu ir
bendravimu liko patenkinti ne tik gimnazijos mokiniai ir
mokytojai. Svečiai iš užsienio šalių žavėjosi kūrybiška ir
atvira mokyklos atmosfera, geromis mokinių anglų
kalbos žiniomis bei puikiai įrengtomis klasėmis,
biblioteka, laisvalaikio erdvėmis. Užsienio svečiai
pažadėjo į gimnaziją sugrįžti dar kartą ir bendrauti su
mokiniais jiems įdomiomis temomis.

Vertimo konkursas
Šiaulių Universiteto Humanitarinis fakultetas organizavo vertimo konkursą. Konkurse dalyvavo apie 311
dalyvių, kurie vertė tekstus iš anglų, rusų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą. Sveikiname mūsų gimnazijos
mokinius, kurie tapo vertimo konkurso nugalėtojais, ir jų mokytojus.
Anglų kalba (14-16m.) II vieta Evelina Gaurilčikaitė -2d kl.(mokytoja Rita Švedienė). Paskatinimas Inesa Gilytė - 2c kl.(mokytoja Irma Adomavičienė). (17-18m) II vieta Mingailė Striaukaitė - 4e
kl.(mokytoja Virginija Latožienė). Paskatinimas - Mantvydas Glazauskas - 3d kl.(mokytoja Rita Švedienė).
Rusų kalba (14-15m.) III vieta Paulina Cininaitė - 1 d klasė (mokytoja Elena Nachataya), I vieta Karolina
Ignotaitė – 3a klasė (mokytoja Natalija Jackus).
Vokiečių kalba (14-15m.) I vieta Gabija Martišiūtė - 1a kl.(mokytoja Aina Būdvytytė).
(16-18m.) II vieta Ieva Auškalnytė - 2a kl. (mokytoja Aina Budvytytė). Paskatinimas - Paulina Janulytė 3d kl. (mokyt. A.Būdvytytė).

Respublikinis rusų kalbos meninio skaitymo konkursas
2016 m. sausio 9 dieną Vilniuje vyko
VII Respublikinis rusų kalbos meninio
skaitymo
konkurso
finalas,
kuriame dalyvavo 50 mokinių iš įvairių
Lietuvos
miestų.
Į
konkurso
finalą pateko ir puikiai jame pasirodė
mūsų gimnazijos mokiniai: Sergejus
Nepuchovas
(1a
kl.),
Rimantas
Januškevičius (2a kl.) ir Goda Miltinytė
(4e kl.). Goda Miltinytė nominacijoje
„Čechovas. Proza“ laimėjo I vietą, o
Rimantas Januškevičius nominacijoje
„Jeseninas. Poezija“ laimėjo II vietą.
Nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir
piniginiai
apdovanojimai.
Sveikiname
mūsų gimnazistus ir
linkime jiems sėkmės!
Rimantas Januškevičius, Sergejus Nepuchovas, jų mokytoja Natalija
Jackus ir Goda Miltinytė

Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10-11
klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10-11 klasių mokinių rusų
kalbos olimpiadoje mūsų gimnazistė Paulina Buitvidaitė (2 a klasė)
pelnė III vietą.
Paulina Buitvidaitė

„Romuvos“ gimnazijoje skambėjo poezija
Kovo 31 dieną mūsų gimnazijoje tradiciniame rusų kalbos raiškiojo
skaitymo konkurse pasirodė 7-12 klasių mokiniai, poezijos mylėtojai
iš Šiaulių apskrities mokyklų: Akmenės, Kuršėnų, Joniškio, Pakruojo ir
Šiaulių. Skaitovų talentą vertino ir išrinko pačius geriausius kompetentinga komisija. Tarp 55 konkurso
dalyvių buvo 6 mūsų gimnazistai, 4 mokiniai laimėjo prizines vietas. 9-10 klasių mokinių grupėje I vietą
laimėjo Sergey Nepuchov (I a kl.), II vietą pelnė Rimantas Januškevičius (II a kl.), o III vieta atiteko
Paulinai Buitvidaitei (II a kl.). 11-12 klasių grupėje romuvietė Goda Miltinytė (4 e kl.) nusipelnė I vietos.

Praktinių metodų taikymas - platesnės karjeros galimybės mokiniams
Sausio mėnesį vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė suorganizavo netradicinę vokiečių kalbos
pamoką ketvirtų klasių mokiniams. Pamoka vyko skandinaviško stiliaus baldus gaminačioje įmonėje
„Vilmers”. Čia gimnazistus pasitiko studentė iš Vokietijos Isabelė
Stark ir įmonės personalo vadovė Giedrė Gnedojutė. Studentė
Isabelė Stark įmonėje atlieka praktiką ir rašo bakalauro darbą apie
įmonės vidinę komunikaciją. Gimnazistai buvo pakviesti apžiūrėti
įmonės gamybines patalpas ir susipažinti su baldų gamybos
procesu, išklausyti prezentacijos apie studijas Vokietijoje. Įmonės
administracijos patalpose ketvirtokus pasveikino įmonės vadovas
ir paragino mokytis vokiečių kalbos, kuri atveria platesnes
karjeros galimybes.
O sausio 26 d. Isabelė Stark lankėsi gimnazijos
pirmokų ir antrokų vokiečių kalbos pamokose.
Mokiniams ji papasakojo apie universitetą, kuriame
studijuoja, verslo studijas, gimtąjį miestą ir gimnaziją,
kurioje mokėsi net kelių užsienio kalbų – anglų,
ispanų, prancūzų ir kinų. Gimnazistai turėjo galimybę
užduoti klausimų, studentė mielai įsijungė į pamokos
veiklą, padėjo mokiniams atlikti užduotis, aiškino
nežinomų žodžių reikšmes ir jų vartoseną
šiuolaikinėje vokiečių kalboje. Gimnazijos pirmokai
ir antrokai džiaugėsi netradicine pamoka, nes bendrauti su žmogumi, kurios gimtoji kalba yra vokiečių –
nauja, neįprasta patirtis.

Debatų vokiečių kalba iššūkis įveiktas
Šiais metais mūsų gimnazistai Gabija Norkevičiūtė (2b), Paulius
Užgalis (2a) ir Paulina Janulytė (3d) debiutavo tarptautiniame
debatų konkurse vokiečių kalba „Tarptautiniai jaunimo debatai“,
kuris vyko Viekšnių gimnazijoje. Debatų konkurse debatuoja ir
tarpusavyje varžosi vokiečių kalbos besimokantys mokiniai iš
dešimties Vidurio ir Rytų Europos šalių. Tarptautiniai jaunimo
debatai padeda jaunuoliams iš Vidurio ir Rytų Europos šalių
išmokti kompetentingai ir įtikinamai reikšti savo nuomonę ir
požiūrį.
Mūsų mokyklos gimnazistams vokiečių kalba yra II užsienio kalba,
todėl varžytis su mokiniais, kuriems vokiečių kalba yra gimtoji
arba I užsienio kalba – didelis iššūkis. Kompetetinga debatų
komisija, kurioje buvo ir DAAD lektorius iš Vokietijos Christian
Irsfeld, džiaugėsi stipriu „Romuvos“ gimnazijos moksleiviu
debiutu ir linkėjo tobulėti bei dalyvauti šiame projekte ir kitais
metais.
Po debatų turnyro savo įspūdžiais pasidalino ir juose dalyvavę mokiniai:
„Debatuose išmokau išklausyti kitų nuomonę ir apginti savąją, patobulinau vokiečių kalbos žinias, gavau
patarimų, kurie man tikrai pravers ateityje.“ (Gabija Norkevičiūtė, 2b)
„Prieš debatus labai jaudinausi, nemaniau, kad labai gerai pasirodysiu, labiausiai abejojau, ar turiu tam
pakankamai gebėjimų. Manau, kad visi trys puikiai atlaikėme visus išbandymus, nes nuoširdžiai mokėmės ir
ruošėmės. Labai džiaugiuosi, kad dalyvavome ir priėmėme tokį iššūkį, nes patirtis didžiulė, o ir komplekso
kalbėti vokiškai neliko.“ (Paulina Janulytė, 3d)
„Įgijau vokiečių kalbos žinių, susipažinau su debatų technika, susipažinau su bendraminčiais bei gerai ir
prasmingai praleidau laiką.“ (Paulius Užgalis, 2a)

Tarptautinio projekto „Jugend debattiert international“ finalo renginių įspūdžiai

Balandžio 28-29 d. mūsų gimnazijos moksleiviai Rokas Jakubauskas, Paulina Janulytė, Martynas
Jaselskis, Rokas Glinskis, Rusnė Griškutė, Mantas Karpas, Lukas Milčinauskas, Gabija Norkevičiūtė,
Evaldas Stropus, Paulius Užgalis dalyvavo tarptautinio projekto „Jugend debattiert international“ finalo
renginiuose.
2016 m. debatų finalo tema – „Ar reikia skatinti pabėgėlių atvykimą į Lietuvą?“ Per dvi renginių dienas
mūsų gimnazijos moksleiviai išgirdo įvairių nuomonių. Paskaitas šia kontroversiška tema skaitėLietuvos
pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis. Gimnazistus sužavėjo profesionalus Etninių tyrimų
centro mokslinio darbuotojo dr. Karolis Žibo pranešimas „Migracijos, prieglobsčio ir integracijos samprata:
sociologinis ir politologinis požiūriai“. Vilniaus arkiviskupijos „Carito“ užsieniečių integracijos programos
vadovė Ilma Skuodienė pristatė prieglobsčio sistemą Lietuvoje. Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus
direktorius Markas Zingeris palinkėjo moksleiviams sugebėti matyti „pabėgėlį kaip individą, o ne kaip
beveidę masę“. Vilniaus Tolerancijos centre moksleiviai lankėsi parodoje „Pabėgėliai Lietuvoje – tada ir
dabar: 1939 ir 2016“ bei stebėjo vokiškų debatų finalą. Nacionaliniame debatų finale dalyvavo tokie garbės
svečiai kaip Vokietijos ambasadorė Lietuvoje Jutta Schmitz, Goethe‘s instituto lietuvoje vadovas Detlefas
Gericke ir kt.„Jugend debattiert international“ – tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja dešimties
Vidurio ir Rytų Europos šalių gimnazijos. 2016 m. debatų projekte dalyvavo 13 Lietuvos gimnazijų.
Projekto tikslas – skatinti jaunimą kritiškai vertinti aktualias politines ir visuomeninio gyvenimo temas, o
taip pat tobulinti vokiečių kalbos gebėjimus. Tarptautiniai jaunimo debatai yra Goethe‘s instituto, fondo
„Erinnerung, Veranwortung und Zukunft“, Hertie fondo ir Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos
(ZfA) projektas. Šiais metais projektą ir vėl parėmė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Projekto globėjas Lietuvoje žurnalistas Andrius Tapinas. Džiaugiamės ir tikimės, kad vokiečių kalbos
mokymasis mūsų gimnazijos moksleiviams ir toliau atvers kelius į solidžius tarptautinius renginius.

Vokiškos dainos konkurse - I vieta vokaliniam ansambliui „FRESCO“
Pavasarį Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijoje vyko
vokiškos dainos konkursas. Konkurso dalyviai buvo
vertinami pagal šiuos kriterijus: kalbos taisyklingumas,
vokalo kokybė, išraiškingumas ir originalumas, sceninė
kultūra. Mūsų gimnazijos ansamblis „FRESCO“ (vadovė
Aušra Kardašienė) atliko žinomo Vokietijos gatvės
muzikanto
MIJO
dainą
„Danke“.
Ansambliui
akomponavo
Arijus
Ivaškevičius.
Kaip
visada
profesionalus ir charizmatiškas ansamblis komisijos
narius ir žiūrovus sužavėjo ne tik savo dainavimu, bet ir
puikiu vokiško dainos teksto tarimu. Kalbos
taisyklingumo
įvertinimas
ypač
svarbus
tiems
gimnazistams, kuriems dainos teksto mokymasis buvo
pirmoji pažintis su vokiečių kalba. Ansambliui ir jo
vadovei tariame nuoširdų vokišką Danke! („Ačiū“!)

Istorija
Pergalės

3a klasės mokinys Paulius Marcinkus 10-12 klasių mokinių
istorijos olimpiados miesto ture laimėjo II vietą.

Simono Daukanto gimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto ir rajono gimnazijų istorijos
viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvos istoriją?“ romiečių vaikinų komanda: Paulius Marcinkus (3a),
Kajus Kazlauskas (3c), Mantvydas Glazauskas ir Airidas Labinas (3d), laimėjo pirmą vietą.

Šventės
„Romuvos“ gimnazistai – aktyvūs mieste organizuotų
valstybinių švenčių dalyviai
„Romuvos“ gimnazijos 2a, 2b ir 2e klasių
mokiniai
Vasario
16-osios
šventiniame
renginyje.

1c, 1 d ir 1e klasės mokiniai Kovo 11 dieną dalyvavo
vėliavos žygyje „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“.

Tarptautinė mokinių konferencija „Aš labai myliu Lietuvą“
„Romuvos“ gimnazijoje vykusioje tarptautinėje mokinių konferencija „Aš labai myliu Lietuvą“
buvo perskaityta 30 pranešimų apie Nepriklausomybės akto signatarus, iškilius vietos žmones,
reikšmingus įvykius Lietuvoje, nagrinėtos Šiaulių miesto istorijos paslaptys. Džiugu, kad
konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 mokinių ir mokytojų iš visos Lietuvos: Mažeikių, Kauno,
Panevėžio, Joniškio. Pranešimus vertino ŠU dėstytojai: prof. Arūnas Gumuliauskas, docentai Birutė
Salatkienė bei Simonas Strelcovas ir studentai. Anot komisijos narės doc. B. Salatkienės,
tarptautinė teorinė-praktinė mokinių konferencija „Aš labai myliu Lietuvą“ yra puiki pilietiškumo,
kūrybos ir ieškojimų mokykla. Jos pagrindinė idėja skatinti mokinių saviraišką, ugdyti tyrimo ir
komunikacijos gebėjimus. Platus temų ir tyrimo
krypčių spektras, kuriam prireikė trijų sekcijų, rodo
organizatorių norą aprėpti kuo daugiau aktualių temų.
Svarbi dominuojanti lokalinių tyrimų kryptis,
gilinimasis į savo krašto žmones, įvykius, paveldą
leidžia pažinti pasaulį ir stiprina suvokimą, kad reikia
pradėti nuo savęs ir savo krašto. Sveikintinas mokinių
noras ieškoti, gilintis į atmintį, dokumentus, likimus,
asmens ir istorijos santykį, netgi imtis pramonės
paveldo saugojimo problemų, o svarbiausia –
pažinimo džiaugsmas.

Konkursai

Pranešimą skaito „Romuvos“ gimnazijos
abiturientė Gintarė Pakulytė

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos
žinovas“
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse
gimnazijoje vyko antrasis Nacionalinis konkursas „Lietuvos
istorijos žinovas“, kuriuo siekiama ugdyti nuostatą, kad
kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo
jausmą savo valstybe, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas
dvasines vertybes. Nacionaliniame konkurse istorijos žinias pasitikrino 25 gimnazistai. Geriausiai
konkurso užduotis atliko Goda Miltinytė ( 4e). Istorijos žiniomis 3-4 klasių grupėje džiugino
Paulius Marcinkus (3a) ir Mantvydas Glazauskas (3d), o 1-2 klasių grupėje geriausiai sekėsi
Eimantui Pečiauskiui (2a), Rūtai Švambarytei (1a) ir Gretai Petrauskaitei (1a).

Euroscola konkursas
Dešimties gimnazistų komanda: Goda Miltinytė, Robertas
Sabeckis ( 4e), Paulius Marcinkus ( 3a), Greta Markūnaitė (3d),
Karolina Blovieščiūtė, Gabrielė Leviškaitė, Kajus Kazlauskas ( 3c),
Rosita Valuckytė ( 4d), Bernardas Jauga, Edvardas Šimkevičius (
2a), dalyvavo Euroscola konkurse Panevėžyje. Komandos turėjo
parengti vienos minutės trukmės savo mokyklos pristatymą, dalyvavo
viktorinoje „Europos Sąjunga: istorija, institucijos, sprendimai“ bei
atliko užduotis „Europos Sąjunga: šalys, žmonės ir daugiau“. Mokiniai dar daugiau sužinojo apie
Europos Sąjungos struktūras, Europos Parlamento veiklą, teisėkūrą, valstybių narių istoriją, kultūrą,
geografiją.

Pilietiškumo forumas
Gimnazijoje vykusiame pilietiškumo forume „Kurianti
asmenybė – laisva valstybė: drąsios minties ir laisvo
žodžio galia“ dalyvavo Ragainės, Dainų, „Sandoros“,
„Romuvos“ progimnazijų 7, 8 klasių ir „Romuvos“
gimnazijos 1 klasių atstovai (renginį organizavo
mokytojos Nida Vaigauskienė ir Rasida Laurinavičienė
bei ,, Romuvos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
Ingrida Samulionienė). Kūrybingas jaunimas samprotavo
laisvės tema, teikė pavyzdžių, kaip kurianti asmenybė gali
nulemti valstybės raidą, tautos gerovę. Mokiniai kūrė situacijas pagal pateiktus šaltinius, diskutavo,
sakė viešas kalbas, samprotavo apie tai, ką kalbėtų susitikę XVI - XXI amžiaus žymiausi literatūros
ir istorijos atstovai. Padaryta išvada, kad mažos valstybės stiprybė – kultūra ir kūrybingi bei laisvi
piliečiai.

Nuotraukose forumo dalyviai

Laimėjimai
Geografinių žinių konkursas „Opa opa per Europą“
Lieporių gimnazijoje vykusiame tradiciniame geografijos
žinių konkurse „Opa opa per Europą“ 8-9 klasių mokiniams
„Romuvos“ gimnazijos 1a klasės mokinių komanda:
Deimantė
Jagminatė,
Greta
Petrauskaitė,
Rokas
Gudeliauskas, Tautvydas Viliopas, užėmė I vietą.
Gimnazistams teko atsakyti į įvairius klausimus apie Europos
valstybes, sostines, miestus, įžymias lankytinas vietas, ES
valiutą – eurą.

Renginiai

Tradiciniame gimnazijos renginyje „Geografo
diena“ dalyvavo svečiai iš „Romuvos“, „Rasos“,
„Juventos“, „Sandoros“, „Santarvės“, Jovaro
mokyklų.

Netradicinės pamokos
Geografijos pamoka Šiaulių meteorologijos
stotyje

Fizika
Fizikos mokslas gimnazijoje stipriai įleido šaknis, gimnazistai pasiekia pačias aukščiausias šios
sudėtingos, bet labai įdomios disciplinos aukštumas. Fiziką gimnazijoje dėsto direktorius Vytautas Giedraitis,
mokytojai Romualdas Uža, Aurelija Pelanskienė. Kiekvienas jų – savo sričiai atsidavęs pedagogas. Todėl ir
gimnazistų pasiekimai – stulbinantys. Fizikos mokytojos Aurelijos Pelanskienės sūnus Jokūbas puikiai įrodė,
kad jei žmones sieja bendra aistra tam tikram mokslui – neįveikiamų
užduočių nėra.
Miesto gamtos mokslų konkurse
„Realinių mokslų žvaigždės", kuris
vyko
J.Janonio gimnazijoje,
dalyvavo ir mūsų gimnazijos 3-4 kl.
mokiniai:
Jokūbas
Pelanskis,
Kristijonas
Žalys,
Augustas
Maciukas, Lukas Šalavėjus ir Linas
Sasnauskas. Kiekvienas komandos
narys turėjo galimybę parodyti savo
žinias, sugebėjimus atsakinėdami į
sudėtingus
gamtos
dalykų
klausimus. Susumavus rezultatus,
„Romuvos“ gimnazijos komanda
„Realinių
mokslo žvaigždžių“
konkurse
užėmė
II-ą
vietą.

Jaunasis
fizikos
genijus
Jokūbas Pelanskis

64 – oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
Birštono gimnazijoje vyko 64–oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo trys
„Romuvos“ gimnazijos moksleiviai. Puikiais rezultatais
nudžiugino 3a klasės gimnazistas Jokūbas Pelanskis. Jis
užėmė 2–ąją vietą vienuoliktų klasių grupėje ir pelnė
sidabro medalį. Be to, Jokūbas buvo apdovanotas
Laureato diplomu, nes trečius metus iš eilės tapo
respublikinės fizikos olimpiados prizininku, bei diplomu
už laimėtą trečiąją vietą 27-ajame Lietuvos mokinių
fizikos
čempionate.
Gerai pasirodė ir 4b klasės gimnazistas Augustas
Maciukas bei 1a klasės gimnazistas Ričardas Navickas.
Jie sėkmingai įveikė teorinių užduočių etapą ir pateko į
antrąjį eksperimentinių darbų turą.

Chemija
Džiaugiamės, kad net tris metus iš eilės pirmas vietas Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etape
laimi mūsų gimnazistas Jokūbas Pelanskis (3a klasė). Šiais metais Jokūbas užėmė pirmą vietą tarp miesto
trečiokų. Džiaugiamės ir pirmokės Rūtos Švambarytės pasiekimais. Rūta Švambarytė (1a klasė) tarp
pirmokų mieste buvo antra.

54-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje vyko 54-oji Lietuvos mokinių
chemijos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo ir Jokūbas Pelanskis. Kovo 17 d.
Jokūbas VU chemijos fakultete atliko sudėtingas praktines užduotis, o kovo
18 d. sprendė sunkius teorinius uždavinius. Sveikiname Jokūbą įveikus
užduotis ir gavus Pagyrimo raštą už gerą užduočių atlikimą 54-ojoje
Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje 11-ųjų klasių grupėje. Linkime
Jokūbui sėkmės kituose olimpiadose ir konkursuose. Didžiuojamės juo.

Respublikinis akademiko Jono Janickio chemijos konkursas
KTU Cheminės technologijos fakultete
vyko Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos ir Lietuvos chemikų
draugijos organizuojamas akademiko Jono Janickio chemijos konkursas.
Konkurso tikslas – sudominti moksleivius chemijos mokslu, sudaryti jiems
galimybes įvertinti savo žinias, susipažinti su KTU Cheminės technologijos
fakultetu. Konkurse dalyvavo ir II-ą vietą laimėjo mūsų gimnazijos
gimnazistas Jokūbas Pelanskis (3a). Jokūbui reikėjo ne tik spręsti sunkius
teorinius uždavinius, bet ir dalyvauti eksperimentinėje dalyje.

Integruota chemijos pamoka skirta pasaulinei sveikatos
dienai
Pasaulinė sveikatos diena minima balandžio 7 dieną.
Daugelis mūsų ne tik yra girdėję posakį „Sveikata –
brangiausias turtas“, bet ir įsitikinę jo teisingumu. Šią šventę
inicijuoja PSO nuo 1950 metų. Balandžio 8 dieną 3 klasės
išplėstinio kurso mokiniams vyko integruota chemijos
pamoka, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti.

Respublikinis Teodoro Grotuso konkursas
Gimnazijoje vyko tradicinis respublikinis T.Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkursas, kuriame
dalyvavo šešių miesto gimnazijų komandos ir dvi svečių komandos iš Kuršėnų L.Ivinskio ir Mažeikių
M.Račkausko gimnazijų. Laboratorijose konkurso dalyviai atliko sumanumo ir, be abejo, dalykinių žinių
reikalaujančius sudėtingus fizikinius,
cheminius bei biologinius eksperimentus.
Atlikę praktines užduotis dalyviai
išklausė pranešimą „Šviesos šaltinių
istorija”,
kurį
skaitė
VU
doc.
A.Katelnikovas. Paskelbti eksperimentų
konkurso
rezultatai
džiugino
ir
gimnazistus, ir jų mokytojus.

„Tyrėjų nakty“ - nuo akies žvilgsnio iki 3D galimybių
Paskutinis rugsėjo penktadienis - tai diena, kai atidaromos durys visuomenei visų universitetų ir
institutų Lietuvoje ir visoje Europoje. Ši „Tyrėjų nakties" diena vyko ir mūsų gimnazijoje.
Ketvirtokai Karolina Misevičiūtė, Edgaras Dubeikaitis, respublikinio konkurso „Mūsų
eksperimentas" laureatai, pristatė tiriamąjį darbą „C3 augalų ir C4 augalų augimo galimybės
įprastomis ir šiltnamio sąlygomis" pirmų ir antrų klasių mokiniams. Jie papasakojo apie
eksperimentų galimybes ir problemas, analizavo, kokių savybių reikia tyrinėtojui ir
mokslininkui.
„Tyrėjų naktis" vėliau persikėlė į ŠU. Mokiniai atliko įvairiausius testus, skirtus
regėjimui nustatyti. Jie tikrino binokulinį matymą, nagrinėjo testus daltonizmui nustatyti. Tikrino
regėjimą autorefraktometru, bandė įžiūrėti akies dugną. Mokėsi patikrinti akinių stiprumą,
ultravioletinių spindulių pralaidumą. Susipažino su puslaidininkinio šaldytuvo veikimo principu .
Lankėsi robotikos salėje, išnagrinėjo 3D spausdintuvo
galimybes. Ši popietė prabėgo įdomiau - kitaip, nei įprastai.

Abiturientas Edgaras Dubeikaitis

Renginys „Gamta - išmanioji mūsų
draugė“
„ Romuvos“ gimnazijos mokinių komanda:
Rytis Lažaunikas (1a), Sergey Nepukhov (1a),
Tadas Sipavičius (1d) balandžio 12 d. dalyvavo

Šiaulių universiteto organizuotame renginyje „Gamta išmanioji mūsų draugė". Įveikę Talkšos ežero
ekologinę trasą bei atlikę skirtas užduotis, mokiniai
pelnė II vietą.

Biologijos olimpiados miesto etapo rezultatai
Biologijos olimpiados II etapo nugalėtojais tapo šie „Romuvos“ gimnazijos
mokiniai:
Greta Petrauskaitė, 1a kl. – II vieta,
Rimantas Januškevičius, 2a kl. –II vieta,
Kristijonas Žalys, Jokūbas Pelanskis, Ugnė Jurgelytė, 3a kl. – II vieta,
Edgaras Dubeikaitis, 4 kl. – III vieta.
Kristijonas Žalys paskelbtas „Romuvos“ gimnazijos Metų biologu.
Sveikiname Kristijoną !!!!

Atvėrė duris nauja Gamtos mokslų laboratorija
gimnazijoje
Balandžio 12-oji - tai ypatinga diena mokykloje, nes duris atvėrė
nauja Gamtos mokslų eksperimentų laboratorija. Joje mokiniai, kurie
domisi gamtos ir tiksliaisiais mokslais, galės atlikti įvairius tyrimus,
stebėjimus ir eksperimentus, taikydami biologijos, fizikos, chemijos bei kitų tiksliųjų mokslų žinias.
Romuviečiai nėra naujokai gamtamokslinių tyrinėjimų srityje. Šiais mokslo metais 3 klasės šeši
mokiniai baigia atlikti du eksperimentus: „Šviesos spektrinės sudėties įtaka kultūrinių augalų
augimui" ir „Laukinių augalų, pasižyminčių fungicidinėmis savybėmis, įtaka šviežių vaisių ir
daržovių laikymui ir sandėliavimui". Nauji atradimai, teorinių žinių praktinis panaudojimas gali
palengvinti ne vieno mokinio mokymosi procesą, paįvairinti laisvalaikio praleidimo būdus. Taigi,
galimybių save išbandyti mokykloje vis daugėja. Reikia tik noro ir
pastangų.

Respublikinis T. Grotuso konkursas
Šiais metais gimnazijoje vyko tradicinis respublikinis
T.Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkursas, kuriame
dalyvavo šešių miesto gimnazijų komandos ir dvi svečių
komandos iš Kuršėnų L.Ivinskio ir Mažeikių M.Račkausko
gimnazijų. Renginio dalyvius pasveikino „Romuvos“ gimnazijos
direktorius V.Giedraitis,
ŠU
aplinkotyros
katedros
doc.
R.
Mikaliūnaitė. Vilniaus universiteto prof. A.Kareiva
atskleidė keletą įdomių T.Grotuso biografijos faktų.
Susirinkusieji
klausėsi
3
klasės
mokinės
L.
Kapačinskaitės dainos ir 3 klasės mokinio E. Medžiūno
pianinu atliekamų improvizacijų. Laboratorijose konkurso
dalyviai atliko sumanumo ir, be abejo, dalykinių žinių
reikalaujančius sudėtingus fizikinius, cheminius bei
biologinius eksperimentus. Atlikę praktines užduotis
dalyviai išklausė pranešimą „Šviesos šaltinių istorija”,
kurį skaitė VU doc. A.Katelnikovas. Paskelbti
eksperimentų konkurso rezultatai džiugino ir gimnazistus,
ir jų mokytojus. Geriausiai fizikinį eksperimentą atliko
Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos atstovai, antri buvo

Kuršėnų L.Ivinskio gimnazistai, treti - Mažeikių M. Račkausko gimnazijos atstovai. Chemijos
eksperimentą geriausiai sekėsi atlikti Mažeikių M. Račkausko gimnazijos komandai, antri buvo
Šiaulių Didždvario gimnazistai, treti Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos atstovai. Biologijos konkurse
vėl pirmavo Mažeikių M. Račkausko gimnazijos atstovai, antri buvo Šiaulių ŠU gimnazistai, treti Kuršėnų L. Ivinskio gimnazistai. Komandinę pirmąją vietą laimėjo svečiai iš Mažeikių, antrąją –
Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos atstovai, trečią - Kuršėnų L.Ivinskio atstovai. Konkurso vertinimo
komisijoje dirbo Vilniaus universiteto chemijos fakulteto doc. V. Olšauskaitė ir doc. D. Jasaitis, ŠU
aplinkotyros katedros doc. R. Mikaliūnaitė, Mažeikių M.Račkausko gimnazijos fizikos mokytojas R.
Petrulis, Šiaulių Didždvario gimnazijos fizikos mokytoja J. Bieliauskienė ir Šiaulių St.Šalkauskio
gimnazijos biologijos mokytoja A.Vaidinauskienė.

Pietinio rajono mokyklų jaunųjų gamtos
mylėtojų sueiga „Ekologiškas miesto
daržas“
Gegužės 17 d. „Romuvos“ gimnazijos aktų salėje
ir
gimnazijos
kiemelyje,
vyko
sueiga
8 kl. mokiniams ir mūsų gimnazijos pirmokams
„Ekologiškas
miesto
daržas“.
Sueiga organizuojama, siekiant suburti pietinio
rajono progimnazijų jaunuosius gamtos mylėtojus turiningam bendradarbiavimui. Komandas sudarė
po 5 aštuntų klasių mokinius. Komandos
atliko teorines užduotis gimnazijos aktų
salėje, o po to praktinę užduotį gimnazijos
kiemelyje. Mokiniams reikėjo sugalvoti
ekologinės
daržininkystės
principus,
pateikti patarimus, kaip auginti augalus ir
atpažinti ženklus ant nekenksmingų
aplinkai pakuočių. Gimnazijos kiemelyje
aštuntokai ir mūsų gimnazistai į senas
nebenaudojamas rankines sodino daržoves
ir prieskoninius augalus, kūrė ekologišką
miesto
daržą.
Visi
dalyviai
buvo apdovanoti prizais ir įgijo teorinių ir
praktinių ekologinės daržininkystės žinių.

Olimpiados, konkursai
Nacionalinis matematinis ir gamtamokslinis raštingumo konkursas
Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkurse geriausiai
„Romuvos"
gimnazijoje pasirodė 1a klasės mokinys Ričardas
Navickas ir 2b klasės mokinė Rimgailė Znutaitė.
Mokiniai apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės
pasirašytais diplomais.
Nuotraukoje Ričardas ir Rimgailė

Matematikos olimpiada vaikinams
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje organizuotoje matematikos olimpiadoje – konkurse
Šiaulių krašto vaikinams I vietą pelnė 4a klasės mokinys Linas Sasnauskas (mokytoja Jūratė
Balsevičienė), II - 3a klasės mokinys Jokūbas Pelanskis (mokytoja Zita Savickienė).

ir merginoms
Šiaulių Didždvario gimnazijos organizuotoje matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių
krašto merginoms 9-10 kl. grupėje sėkmingai startavo mūsų gimnazijos dešimtokės. I vieta
atiteko 2b klasės mokinei Rimgailei Znutaitei, o II vietą pelnė 2e klasės mokinė Beatričė
Burneikaitė (mokytoja D. Alasauskienė). 11 – 12 klasių grupėje sėkmė lydėjo abiturientę Godą
Milinytę, užėmusią III vietą (mokytoja Violeta Daugelavičiūtė).

Šiaulių apskrities mokinių komandinis matematikos uždavinių sprendimo
konkursas
Stasio Šalkauskio gimnazijoje organizuotame Šiaulių apskrities mokinių komandiniame
matematikos uždavinių sprendimo konkurse „Romuvos“ gimnazijos pirmoji komanda:
R.Navickas (1a), I. Kaveckas (2b), J. Pelanskis (3a), L. Sasnauskas (4a), L. Zacharovas (4e),
laimėjo I vietą. Sėkmė lydėjo ir antrąją komandąkurios nariai: N. Sabanskas (1b), N. Šimoliūnas
(2d), P. Marcinkus (3a), A.Maciukas (4b) , G. Miltinytė(4e), pužėmė II vietą.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2016”
Gimnazijoje vykusiame konkurse „Kengūra 2016” dalyvavo
51 mokinys.

Į Lietuvos geriausiųjų 9 – 12 klasių penkiasdešimtukus pateko
4e klasės mokinys Linas Zacharovas (16 vieta)
4a klasės mokinys Linas Sasnauskas (21 vieta)
2b klasės mokinys Ignas Kaveckas (42 vieta)
3a klasės mokinys Paulius Marcinkus (42 vieta)

Į Šiaulių miesto geriausiųjų 9 – 12 klasių dešimtukus pateko
Matas Samulionis (1a kl., 4 vieta)
Ričardas Navickas (1a kl., 5 vieta)
Darija Gudaitė (1a kl., 9 vieta)
Ignas Kaveckas (2b kl., 3 vieta)
Nedas Šimoliūnas (2d kl., 5 vieta)
Artūras Raupelis (2a kl., 6 vieta)
Kamilė Kasperavičiūtė (2a kl., 9 vieta)
Bernardas Jauga (2a kl., 10 vieta)
Nuotraukose konkurso dalyviai

Paulius Marcinkus (3a kl., 1 vieta)
Mantvydas Glazauskas (3d kl., 5 vieta)
Augustė Rumbutytė (3c kl., 7 vieta)
Linas Zacharovas (4e kl., 1 vieta)
Linas Sasnauskas (4a kl., 3 vieta)
Goda Miltinytė (4e kl., 4 vieta)
Lukas Šalavėjus (4a kl., 9 vieta)

Matematikos paskaita gimnazistams
„Mintinas skaičiavimas. Daugybos ypatumai"
Gimnazijoje viešėjusios Šiaulių universiteto Informatikos,
matematikos ir e. studijų instituto matematikos katedros
dėstytojos docentės dr. D. Korsakienės paskaitoje „Mintinas
skaičiavimas. Daugybos ypatumai.“ dalyvavo gimnazistai ir 8
klasių mokiniai iš „Romuvos“ progimnazijos. Mokiniai turėjo
puikią galimybę ne tik sužinoti greito mintino skaičiavimo
paslaptis, bet ir patys išbandyti užduotis, lavinti matematinį
mąstymą.
Nuotraukoje ŠU docenteė dr. D. Korsakienė

Projekto STEAM susitikimai
Gimnazijoje viešėjusi DNB banko plėtros vadovė
Renata Lembutienė mokiniams kalbėjo apie DNB banką,
jo veiklą, plėtrą, pasidalijo mintimis apie ateities
perspektyvas. R. Lembutienė pirmokams gimnazistams
parodė keletą įkvepiančių filmukų apie karjeros
planavimą, papasakojo savo sėkmės istoriją. Po paskaitos
gimnazistai džiaugėsi, jog jiems buvo suteikta galimybė
susipažinti su žmogumi, kuris dirba banke, ir sužinoti
visus tokio darbo privalumus bei ką reikia studijuoti,
kokių savybių turėti norint dirbti banke.
Nuotraukoje projekto dalyvių susitikimas su R. Lembutiene.

Projekto dalyviai susitiko ir su konstruktoriumi projektuotoju Aurimu Pečia, kuris pristatė
statybų bendrovę, kurioje dirba jau aštuonerius metus, pasidalino savo studijų ir darbo patirtimi.
Aurimas projektuoja namus, tad jo darbas – labai atsakingas ir kruopštus, reikalaujantis puikių
matematikos ir fizikos žinių. Svečio teigimu, atliekant tokį darbą net menkiausia klaida kainuoja
labai brangiai. Gimnazistai sužinojo, kaip brėžiniai vos per vieną savaitę virsta gyvenamu namu,
sulaukė ne vieno naudingo patarimo studijų klausimais ir dar kartą įsitikino, jog matematika
labai reikalinga kasdieniame gyvenime.

Jaunimo mokslo kavinė gegužės 18 dieną
sulaukė dar vieno svečio – finansų
konsultanto Tomo Burškio, dirbančio
draudimo bendrovėje „Aviva Lietuva“. Jis
dalijosi darbo patirtimi, ragino dar mokyklos
suole siekti savo tikslų ir nepasiduoti
sunkumams.
Projektą
koordinuoja
mokytoja Zita Savickienė

matematikos

Konferencijos
Šiaulių universitete vykusioje tarptautinė konferencijoje „Moksleivių
matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai
darbai“ dalyvavo ir pranešimus pristatė
„Romuvos“ gimnazijos mokinės. Gintarė
Vasiukevičiūtė (2b) ir Justė Sabanskaitė (2a)
skaitė pranešimą „Matematika ir profesijos“, o
gimnazistė Gerda Pustelnikaitė (4e) pristatė
pranešimą „Matematika madoje“. Mokinėms
pasiruošti padėjo matematikos mokytojos
Dalia Alasauskienė ir Violeta Daugelavičiūtė.

Renginiai
Matematikos turnyras „Labirintas“
„Romuvos“ gimnazijoje vykusiame matematikos turnyre
„Labirintas“ dalyvavo „Romuvos“ ir Juliaus Janonio gimnazijų
bei „Sandoros“, Romuvos, Dainų ir Gytarių progimnazijų
jaunieji matematikai. Kiekvienos mokyklos komanda parengė
po nuotaikingą prisistatymą. Kol palaikymo komandos
dalyvavo
matematikos
viktorinoje,
jaunieji
matematikai
interaktyvaus
ugdymo
klasėje per 45 minutes
turėjo išspręsti sudėtingus
matematinį
raštingumą
tikrinančius uždavinius.
Nuotraukose turnyro akimirkos

Šiaulių miesto matematikos mokytojų bendradarbiavimas
Atvira matematikos pamoka
Šiaulių Dainų progimnazijos mokytoja Erika Janušienė ir „Romuvos“
gimnazijos mokytoja Violeta Daugelavičiūtė vedė atvirą matematikos
pamoką 8c klasės mokiniams ir Šiaulių miesto mokytojams.

Miesto matematikos mokytojų susitikimas „Romuvos“
gimnazijoje
„Romuvos“ gimnazijoje
vyko tradicinis matematikos mokytojų metodinis
susirinkimas, kuriame dalyvavo kolegos iš Šiaulių
miesto progimnazijų - „Romuvos“, „Juventos“,
„Jovaro“ ir Medelyno. Tiksliųjų mokslų mokytojai
aptarė Pagrindinio ugdymo pirmos pakopos mokinių
matematikos ugdymo(si) pasiekimus. Susitikimo
dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi, aptarė
perspektyvinius veiklos planus, analizavo ir lygino
matematikos dalyko mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkas, drauge ieškojo
efektyvesnių mokymo metodų bei skatinimo būdų, padedančių ugdyti sąmoningą mokinių norą
siekti kuo aukštesnių rezultatų.

Ekonomika

3a klasės mokinys Kristijonas Žalys (mokytoja Z. Savickienė)
dalyvavo 22-ojoje Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo
olimpiadoje, kuri vyko Lietuvos Edukologijos universitete,
Vilniuje, ir buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos pagyrimo raštu už gerą užduočių atlikimą.

„Romuva“ - aktyviausiai FIX’16 konkurse dalyvavusi gimnazija
Baigiantis mokslo metams gimnazijoje lankėsi net du
prezidentai: Lietuvos laisvosios rinkos instituto
prezidentas Žilvinas Šilėnas ir Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas.
Šių prezidentų apsilankymas ir įdomi bei netradicinė
pamoka gimnazistams- tai FIX’16 konkurso dovana
gausiausiai dalyvavusiai mokyklai. Svečiai su
gimnazistais diskutavo, atsakė į mokinių klausimus.

Informacinės
technologijos
Išmanusis informacinių technologijų
kabinetas
Sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, gimnazija
stengiasi koja kojon žengti su pažanga. Tiek mokytojai, tiek mokiniai
gali pasidžiaugti atnaujinama kompiuterine įranga, interaktyviomis
lentomis kabinetuose, planšetiniais kompiuteriais, naudotis bevieliu
internetu. Visa tai skirta mokymo procesui gerinti. Lietuvoje jau yra
įrengtos kelios išmaniosios klasės. Rugsėjį mūsų gimnazijoje taip pat buvo atidarytas išmanusis
kabinetas „i-Kabinetas 206“. Šis kabinetas skiriasi nuo kitų tuo, kad
naudodami išmaniąsias technologijas, įvairią programinę įrangą,
mokiniai patys bus interaktyvios aplinkos kūrėjai, o ne tik vartotojai.
Kabinete jau dabar galima pasigrožėti Medos Dargytės (4a kl.) vasarą
nutapyta freska,
susipažinti su
išmaniųjų technologijų taikymu
mokymui bei mokymuisi, atlikti
testus, pasigėrėti mokinių darbais
bei pasiekimais, naudojant realybės
papildymo programą, QR kodus ir kt. Šis išmanusis kabinetas
orientuotas į kūrimą pasitelkus išmaniąsias technologijas.

Konkursai
Dr. J. Kazicko ir KTU programavimo ir IT konkursas
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje
vykusiame Žemaitijos krašto Dr. J. Kazicko ir
KTU programavimo ir IT konkurse dalyvavo
5 mūsų gimnazijos mokiniai. Linas
Sasnauskas(4a kl.) šiame konkurse užėmė 4
vietą ir buvo apdovanotas rėmėjų dovanomis.
Šauniai pasirodė ir 1a klasės mokinys
Ričardas Navickas.

„Romuvos“gimnazistai - konkurso
„Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla 2015“ nugalėtojai
2014-2015 mokslo metais mokykloje vykdytas tarptautinis IT
projektas „Digtal eXplorers“ tapo konkurso „Geriausia Lietuvos
„eTwinning“ mokykla 2015“ nugalėtoju, todėl 6 mūsų gimnazijos
mokiniai ir IT mokytoja Nijolė Bružaitė buvo pakviesti į mokinių
stovyklą Vilniuje. Stovyklos organizatoriai puikiai organizavo
veiklas: „ČIOP ČIOP“ studijoje mokiniai kartu su profesionalais
gamino 3 patiekalus, varžėsi protmūšyje, buvo pakviesti į kino
filmą „Kelias į mokyklą“, dalyvavo diskusijoje, edukacinėje
pamokoje Energetikos muziejuje bei atliko kūrybines užduotis.

Projektai
Tarptautinio projekto SMART dalyvių videokonferencija
Tarptautino projekto SMART videokonferencijoje, naudojant IKT,
susitiko Portugalijos ir mūsų gimnazijos projekto dalyviai. Mokiniai
parengė klausimynus apie savo šalis bei Esmoriz ir Šiaulių miestus. Po
smagios ir ilgos kovos, daugiausia taškų
surinko mūsų gimnazijos mokinė Milda
Zurbaitė.

IT projektas „Virtualus vietovės gidas“
20 gimnazijos mokinių dalyvauja „Projektų vadybos akademijos“ programoje ir vykdo IT projektą
„Virtualus vietovės gidas“. Vykdydami projektą mokiniai mokosi įsitraukti į vietos bendruomenės
aplinką, toje aplinkoje ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti
dirbant komandoje, pasiskirstant vaidmenimis.

Pamokos
IT pamoka UAB įmonėje SPLIUS
Ketvirtų klasių mokiniai, pasirinkę IT leidybos
kursą, lankėsi UAB įmonėje Splius. Žurnalistai
noriai papasakojo kaip rengiami reportažai
žinioms, renkama informacija laikraščiams bei
interneto svetainei, kokia programine įranga dirbama
.

Atvira IT pamoka
Gimnazijos IT mokytoja Nijolė Bružaitė šiauliečius
informatikos mokytojus sukvietė į pirmą mieste atvirą IT
pamoką. pamoka. Mokytojams labiausiai patiko praktinė
užduotis, kad pamokoje naudojami įvairūs mokymo
metodai, planšetiniai kompiuteriai. Aptardami pamoką,
mokytojai noriai pasidalino ir savąją patirtimi: kaip
organizuoja pamokas, kokius metodus bei kokias
programines įrangas taiko pamokoje.

Netradicinė IT pamoka
Netradicinėje IT pamokoje 3 klasių mokiniams
dalyvavo vyriausioji Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos bibliotekininkė Solveiga Remeikaitė.
Viešnia supažindino mokinius, kaip susirasti
akademinius straipsnius, senus dokumentinius
filmus bei nuotraukas, naudotis elektronine
biblioteka, susisiekti su Lietuvos bibliotekų
šaltinių saugyklomis internete.

MENAI
„Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti.“
A. de Sent Egziuperi

Paroda „Ką veiki?“
Rugsėjo 10 d. Šiaulių arenoje įvyko neformaliojo švietimo paroda
„Ką veiki?“. Renginio koncerte dalyvavo gimnazijos šokių
kolektyvas „Eurika“ bei „Romuvos“ progimnazijos ir „Romuvos“
gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“. Į kūrybines
dirbtuvės kvietė gimnazijos molio keramikos studija.

1-2 klasių mokinių tapybos
paroda „Rudens paletė“
Besibaigiant rudeniui gimnazijos fojė prie mokytojų kambario buvo
eksponuojama 1-2 klasių mokinių tapybos paroda „Rudens paletė“. Ilgai
grožėjomės rudens spalvomis.

Miniatiūrų paroda „Baltos lankos, juodos avys“
Gimnazijos bibliotekoje gyvena ne tik knygos. Biblioteka – tai ta erdvė, kurioje
dažnai eksponuojami mokinių ir mokytojų kūrybiniai darbai. Rudenį bibliotekoje
buvo pristatomi 2 klasių gimnazistų 2014-2015 mokslo metais sukurti darbai miniatiūrų paroda „Baltos
lankos,
juodos
avys“
(gimnazistus
konsultavo
technologijų
mokytojas
Rimvydas
Daužvardis).
Kurdami
mokiniai
analizavo Mariaus Jonučio
- ažūrinių kompozicijų
meistro - kūrybą.

Šiais mokslo metais
gimnazijos erdves puošė 3 c
klasės mokinės Kamilės
Kiekšaitės trijų paveikslų
ciklas „Dievai“.

Kamilė Kiekšaitė

Keramikos darbų parodos
Keramika – viena iš seniausių žmogaus veiklų, jungianti skirtingas kultūras bei skirtingus geografinius
regionus. Žemės ir ugnies sąlytis visada
magiškai kerėjo žmones ir suteikė kūrybos
džiaugsmą. Bibliotekoje buvo eksponuojama
keramikos būrelio (vadovė Jolanta Gricienė)
darbų ekspozicija, skirta „Romuvos“ gimnazijos
dešimtmečiui.

1 klasių mokinių keramikos darbų
paroda „Žvakės“

Keramikos darbų paroda „Pagal Nojų...“
Kovo 9 d. Nojus Gricius, 3a klasės mokinys, dalyvavo Šiaulių regiono
jaunimo meninės raiškos
festivalyje „Mes PROF`ai
2016“. Nojus pristatė paties
sukurtą keramikos gaminių
kolekciją, už kurią buvo
apdovanotas padėkos raštu.
O kovo 14 d. vyko 3a kl. Nojaus keramikos darbų parodos
„Pagal Nojų..“ atidarymas gimnazijos bibliotekoje. Buvo
pristatyti aštuoni autoriniai darbai iš rudo, balto molio ir šamoto. Nojus parodos atidaryme dalyvavusiems
mokiniams ir mokytojams papasakojo, iš kur semiasi idėjų ir kaip sekasi jas įgyvendinti.

Foto paroda „Ugnies simfonija“
„Romuvos“ gimnazijos skaitykloje spalio 1d. buvo
atidaryta muzikos mokytojos Virginijos Užienės
fotografijų
paroda
„Ugnies
simfonija“,
kurioje
eksponuojamas netikėtu rakursu pagautas nuostabus
ugnies žaismas. O gruodžio mėnesį ši fotografijos ir
kūrybinių darbų „Sugrįžk iš vasaros nakties“ paroda buvo
eksponuojama Šiaulių miesto Kultūros centre.

Fotografijos būrelio paroda „Impresija“
Fotografijų autoriai Augustė Lemežytė, 1d kl. Šarūnė Kurtkutė, 3e kl.
Austėja Andriulytė, 3a kl. Mykolas Barakauskis, 3c kl. Dovydas
Šablinskas, 1b kl. Nuotraukose užfiksuotos įvairios gyvenimo akimirkos,
kurias fotografai perteikė naujai per savo matymo prizmę, spalvų
kolorito paiešką, kasdieniams daiktams suteikdami naują įvaizdį.
Fotografų būreliui vadovauja dailės mokytoja Armidija Biliuvienė.

Foto – literatūrinės kompozicijos, tapybos ir keramikos parodos artėjant šv. Kalėdoms...
Artėjant didžiausiai metų šventei - ŠV. Kalėdoms - gimnazijoje
buvo atidarytos 1-4 klasių mokinių dailės parodos. Jau tradicine
tapusi kalėdinė žiemos fotografijų ir eilėraščių foto - literatūrinė
kompozicija „Sidabro šerkšnas“ ir
keramikos bei tapybos darbų
paroda „Šiltos Kalėdos“. Parodos
atidarymo metu dailės mokytoja
Armidija
Biliuvienė
pristatė
parodų autorius. Eilių autorė,
lietuvių kalbos mokytoja Rasa
Malinauskienė
pristatė
savo
kūrybą. Keramikos darbų parodą
pristatė technologijų mokytoja Jolanta Gricienė. Mokytoja papasakojo, kas
sieja keramiką su šiltom Kalėdom, pakvietė mokinius aktyviau domėtis
keramika, patiems pabandyti sukurti gražių, prasmingų kūrinių.

Abiturientę Gretą Raižytę pakerėjusi karoliukų magija
Apie savo pomėgį, virtusį menu, pasakoja pati Greta:
„Karoliukų
vėrimas yra man lyg liga. Šia
„epidemija“ užsikrėčiau dar visai neseniai, prieš porą
metų. Mano pirmas vėrinys, galima sakyti, buvo tik
juoda virvutė ir ant jos užverti keli karoliukai... Tai
nebuvo kažkas ypatingo, bet po šio darbelio aš pradėjau
eksperimentuoti ir pradėti kurti kažką unikalaus.
Norėjau tobulėti ir gėrėtis savo sukurtais papuošalais,
kurie puoštų mane ir mano draugus. Iš pradžių savo
rankdarbiais puošiausi pati, po to dovanojau
draugėms, o vėliau mano darbais susižavėjo
mokytojai ir kiti žmonės. Kartais verti
karoliukus yra sudėtinga, o kartais labai
lengva ir paprasta. Tai vadinu liga vien
todėl, kad prie to labai lengva priprasti,
„užsikabinti“ ir privilioti kitus užsiimti
kūrybine veikla. Veriu ne tik karoliukus, bandau žaistis ir su viela ar
įvairiausiomis virvutėmis. Kartais kuriu papuošalus, kartais skulptūrėles.. Tai, kas šauna į galvą...“.

1-4 kl. gimnazistų dailės saviraiškos darbai
Pavasaris prasidėjo gražia paroda, buvo eksponuojami 1-4 kl.
gimnazistų dailės saviraiškos darbai „Kūrybos kibirkštys“.
Kiekvienas kūrinys ne tik vizualus, bet ir kviečiantis pamąstyti,
turintis savo prasmę.

Luko Paulausko darbas (4e klasė)

Šokis išlaisvina sielą ir leidžia jai skristi...

Lapkričio 19 d. Šiaulių miesto ir apskrities
meno kolektyvų festivalyje „Rudens mozaika" bei
lapkričio 21d. tarptautiniame šokių konkurse
„Asorti 2015" gimnazijos šokių kolektyvas
„Eurika" (vadovė Arnolda Kapačinskienė)
žiūrovus džiugino puikiu pasirodymu.

Respublikinis talentų konkursas „Išlįsk
iš šviesos“
Lapkričio 14 d. respublikiniame talentų konkurse „Išlįsk iš
šviesos" Plungėje mūsų gimnazijos solistė Laurita Kapačinskaitė
(mokytoja Virginija Užienė) pelnė diplomą su nominaciją
už „Muzikaliausią ir energingiausią pasirodymą, o šokių
kolektyvas „Eurika" tapo diplomantais, taip pat jiems skirta
nominacija - Geriausias sceninis įvaizdis.

Tarptautinis šokių festivalis - konkursas
Gruodžio 11 d. tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse
„Ledo gėlės 2015“ šokių kolektyvas „Eurika“ tapo diplomantais
ir pelnė nominaciją „Stilingiausias kolektyvas". O gruodžio 12 d. savo šokiais džiugino respublikinio projekto
„Veikli mama - laiminga šeima" dalyvius.

Šiaulių miesto „Eglės įžiebimo" šventė
Be mūsų gimnazijos kolektyvų neapsieina svarbiausios miesto šventės. Gruodžio 4 d. gimnazijos šokių
kolektyvas „Eurika“ savo pasirodymu džiugino
Šiaulių miesto „Eglės įžiebimo" šventės dalyvius.

Šokių konkursas-festivalis "Griausmas
2016"
Vasario 24 d. gimnazijos šokių kolektyvas „Eurika"
respublikiniame šiuolaikinių šokių konkurse festivalyje „Griausmas 2016" iškovojo II vietą.
Balandžio 3 d. gimnazijos solistė Laurita
Kapačinskaitė bei šokių kolektyvas „Eurika" savo
muzikiniais pasirodymais džiugino Šiaulių miesto vaikų šokių studijos „Repeticija" 10 - ojo gimtadienio
šventės žiūrovus.

Tarptautinis šokių konkursas-festivalis „Šokių karuselė“
Balandžio 22 d. gimnazijos šokių studija „Eurika“ dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje
„Šokių karuselė“ ir pelnė nominaciją - GERIAUSIA ŠOKIO ATLIKIMO TECHNIKA.

Šiaulių miesto menų festivalis „Dovana 2015"
Rugsėjo 24 d. „Romuvos" gimnazijoje vyko Šiaulių miesto menų festivalis „Dovana 2015", skirtas
gimnazijos bei meno kolektyvų „Eurika" ir „Fresco" 10 - mečiui paminėti. Festivalyje dalyvavo: J. Janonio
gimnazijos instrumentinė grupė, S. Daukanto gimnazijos šokių studija „Areka", Gegužių progimnazijos
tautinių
šokių
kolektyvas
„Juostinas",
Dainų
progimnazijos šokių studija „Kosmėja", „Saulės" pradinės
mokyklos šokių grupė „Blyksnis", logopedinės mokyklos
šokių grupė „Sparnai", „Romuvos" progimnazijos
ansamblis „Lašeliai", Rėkyvos progimnazijos dainavimo
studija ir mūsų gimnazijos meno kolektyvai „Eurika",
vokalinis ansamblis „Fresco" (vadovė Aušra Kardašienė),
muzikos mokytojos Virginijos Užienės paruošti solistai.

Muzikos diena gimnazijoje
Spalio 1 dieną minima tarptautinė Muzikos diena, todėl „Romuvos“
gimnazijoje buvo surengta muzikinė mini akcija, skirta šiai progai paminėti.
Gimnazistai Gabrielius Zauragas ir Laurita Kapačinskaitė prieš pirmąją pamoka
linksmai skambančia muzika pasitiko į pamokas skubančius gimnazistus ir
mokytojus.

Gimnazijos choras –
festivalio –varžytuvių
„Rudens mozaika“
laureatas
Lapkričio 4 d. Šiaulių
Kultūros centre vyko „Rudens
mozaikos“ ansamblių–chorų vakaras-varžytuvės, kuriame pasirodė net 37 kolektyvai. Vertinimo komisija
atrinko septynis geriausiai pasirodžiusius kolektyvus. Šiaulių „Romuvos" gimnazijos
choras (vadovė Aušra Kardašienė, akompaniatorius Arijus Ivaškevičius) su daina
„Ryto dukra" koncertavo „Rudens mozaikos 2016“ laureatų koncerte.

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis-konkursas
Gruodžio 11 d. Kelmės rajono Šaukėnų kultūros rūmuose vyko X-asis tarptautinis
vokalinės sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Skriski, giesmele“, kuriame
dalyvavo net 41 kolektyvas. Solistų ir ansamblių pasirodymus vertino Šiaulių
valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas
Tomas Ambrozaitis, choro „Polifonija“ dainininkas, vargonininkas Andrius Bartulis ir
Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus vedėja Nijolė Astašauskienė.Festivalyje-konkurse
„Skrisk, giesmele“ sėkmė lydėjo gimnazistę Lauritą Kapačinskaitę , kuriai gitara
akomponavo Edvardas Šimkevičius. Vertinimo komisija Lauritai skyrė 1-ąją vietą.
Gimnazistę tarptautiniam konkursui parengė muzikos mokytoja Virginija Užienė.

Alumni koncertas
Lapkričio 19–22 dienomis Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedra šventiniais
renginiais minėjo 55 metų jubiliejų. Būtent tiek metų muzikos studijų programos studentai Lietuvoje ir
pasaulyje garsina miestą dainomis ir muzika. Šventiniai Muzikos pedagogikos katedros renginiai prasidėjo
lapkričio 19 dieną studentų ir dėstytojų koncertu „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje. Lapkričio 20d.
buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo realijos ir plėtros
perspektyvos“. Pranešimus skaitė muzikai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos. Tos pačios dienos vakarą
suorganizuotame „Alumni“ koncerte pasirodė buvę katedros studentai su savo mokiniais, - viena iš jų - Aušra
Kardašienė su ansambliu „Fresco“ ir gimnazijos choru.

Tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Kylanti žvaigždė“
Panevėžyje įvyko I-asis tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Kylanti žvaigždė“, kuriame dalyvavo 60
vokalistų iš Rygos, Daugpilio, Vilniaus, Utenos, Kėdainių, Panevėžio ir Šiaulių miestų. Mūsų mokyklos
gimnazistė Karolina Rekštytė laimėjo 1-ąją vietą ir buvo pakviesta dalyvauti finaliniame renginyje, kuris
vyko gegužės mėnesį Panevėžyje. Sveikiname Karoliną...

Festivalis „Sparnai“
Trys gimnazistai – Akvilė Andriuškaitė, Rūta Pelenytė ir Edvardas
Šimkevičius balandžio 29 d. vyko į pop-rock festivalį „Sparnai“,
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose. Festivalyje dalyvavo 8-ios
grupės iš Mažeikių, Ventos, N. Akmenės, Gargždų ir Šiaulių. Mūsų
gimnazistų pasirodymas įvertintas nominacija „Netikėta staigmena“.

Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Paukščiai“ „Romuvos“ gimnazijoje
Šiemet ketvirtasis respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
„Paukščiai“ rengiamas du kartus. Pirmasis surengtas kovo 4 d.
„Romuvos“ gimnazijoje, o balandžio 8d. vyko „Romuvos“
progimnazijoje. Organizatorė ir idėjos autorė Aušra Kardašienė

džiaugiasi, kad festivalis yra laukiamas kolektyvų ir jų vadovų. Norinčių registruotis daug, todėl nutarta
šiemet organizuoti du kartus. Jo tema – dainos apie paukščius. Šiuo renginiu siekiama skatinti dainininkus
domėtis lietuvių kalendorinėmis šventėmis (kokie paukščiai ir kada sugrįžta į Lietuvą), puoselėti dainavimo
tradicijas, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, vaikų ir jaunimo vokalinių kolektyvų vadovų
bendradarbiavimą. Į pirmąją festivalio dieną
"Romuvos" gimnazijoje atvyko dalyvių iš įvairių
Lietuvos kampelių. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos 4 klasės choras „Vaivorykštės natos“ (vad.
Živilė Stanelienė), Šiaulių dainavimo studijos
„Pūūūka“ solistė Urtė Barkauskaitė (vad.Brigita
Šimkuvienė), Kauno VŠĮ “Muzikos Meka” vokalinė
grupė “Caca” (vad. Jūratė Miliauskaitė), Kauno
J.Dobkevičiaus mokyklos vokalinis ansamblis “Vėjo
vaikai” (vad. Rita Beitnaraitė), Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis “
Canto“ (vad. Natalija Dapšienė), Šiaulių Gegužių
progimnazijos jaunučių choras “Strazdanėlės” (vad. Raimonda Janulienė), Kauno M.Mažvydo pagrindinės
mokyklos vokalinis ansamblis “Mažvydiečiai” (vad.
Eglė Verzienė ir Rita Beitnaraitė), Telšių sav. Ryškėnų
Kultūros centro tercetas (vad. Nijolė Činskienė), Kelmės
raj. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vokalinis
ansamblis "Nona" (vad. Erika Lukšaitė), solistė Paulina
Rimkutė (vad. Valerija Adomaitienė), Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazijos solistė Andrėja Vasiliauskaitė (vad.
Inga Valaitienė), aišku, ir pačios organizatorės Aušros
Kardašienės vadovaujami kolektyvai – „Romuvos“
gimnazijos choras ir vokalinis ansamblis „Fresco“.
Festivalio metu skambėjo tik lietuviškos dainos,
apdainuojančios pavasario pranašus. Dalyviams ir
žiūrovams nuotaiką kėlė ir puikūs vedantieji – „Romuvos“ gimnazijos mokinys Paulius Užgalis ir „Romuvos“
progimnazijos lietuvių mokytoja Ingrida Samulionienė. Kad renginys pavyktų ir taptų švente jo dalyviams bei
žiūrovams, muzikos festivalis sulaukė rėmėjų,
tai: Lietuvos Respublikos Seimo narys
Valerijus Simulik, dainorėlių tėveliai. Visi
dalyviai puošėsi festivaliui specialiai sukurtais
ženkliukais, o vadovai gavo ypatingas dovanas
– užrašų knygutes su festivalio logotipu.
„Baltas paukštis“ - daina, atlikta visų festivalio
dalyvių, paskelbė respublikinio vaikų ir
jaunimo festivalio „Paukščiai“ pradžią.

XVI Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas
Sveikiname gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestrą „Romuva“ (vadovasR.Žukauskas) XVI Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato regioniniame
ture užėmus II vietą.

16-asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų finalinis čempionatas
Balandžio 16 dieną pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“ (vadovas R.Žukauskas) dalyvavo 16ajame Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų finaliniame čempionate, kuris vyko Panevėžio
bendruomenės rūmuose. Čia jis varžėsi net su 11 kitų Lietuvos orkestrų. Komisiją, kurią sudarė žymūs
muzikantai ir kompozitoriai iš Anglijos, Nyderlandų ir Lietuvos, sužavėjo orkestro „Romuva“ pasirodymas.
Nors didžioji dalis jaunųjų muzikantų anksčiau nesimokė muzikos mokykloje ir niekur negrojo pučiamaisiais
instrumentais, bet pirmasis kolektyvo pasirodymas konkursinėje programoje sėkmingas - laimėta 3 vieta
Lietuvoje. Džiaugiamės orkestro „Romuva“ pergale ir linkime jam sėkmės ateityje.

Lietuvos mokinių technologijos
olimpiada
Balandžio 8-9 d. vyko Lietuvos mokinių technologijos
olimpiada. Joje dalyvavo beveik šimtas mokinių iš visos
respublikos, tarp jų ir mūsų gimnazistė Gerda
Pustelnikaitė. Ją ruošė mokytoja J. Gricienė. Gerda
pristatė namų darbą tema „Ką sudėčiau krašto knygon“. Ji
siuvo suknelę, kurią papuošė saulės simboliu (juk Šiauliai
- Saulės miestas). Gerdai buvo skirta nominacija „Už geriausią namų darbą“.
Tokia nominacija yra skiriama tik viena ir tik už geriausiai atliktą darbą.
Linkime Gerdai kūrybinės sėkmės ir įkvėpimo!

Devintoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose „Giesmių pynė Marijai“
JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vaikus ir jaunimą šiemet sukvietė jau devintąjį kartą giesme
pagarbinti Dievo Motiną Mariją. Festivalis vyko 05-20 Šiaulių Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, į kurią atvyko kolektyvai iš Šiaulių miesto, apskrities. Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazijos
choras (vad. Aušra Kardašienė) ir 1-osios klasės mokinė Gedvilė Janulytė (vad. Virginija Užienė) dalyvavo
bendroje mišių aukoje.

Pučiamųjų orkestras „Romuva“ džiugino šiauliečius
Gegužės 21-ąją visoje Lietuvoje vyko jau tradicine tapusi Gatvės muzikos diena. Mūsų mieste muzikantai
šurmuliavo Vilniaus gatvės bulvare. Šalia studijos „Gorilla“ šiauliečiai turėjo galimybę pasiklausyti
pučiamųjų instrumentų muzikos. Čia grojo nemažam būriui miestiečių jau pažįstamas orkestras
„Romuva“. Kolektyvo atliekama džiazinė muzika žavėjo ir praeivius, ir nuolatinius klausytojus. O maloniai
pasiklausyti buvo ką – skambėjo
tokios pažįstamos melodijos, kaip
„All about that bass“, „All my
loving“ ar „Libertango“. Orkestras
„Romuva“ – aktyvus kolektyvas,
dalyvaujantis
daugelyje
„Romuvos“ gimnazijos, Šiaulių
miesto bei regiono renginių. Šiais
metais orkestras tapo XVI atvirojo
Lietuvos pučiamųjų instrumentų
orkestrų čempionato III vietos
laimėtoju.
Lukas Aluzas

Dailės raiškos parodos
Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje naujos 3-4 kl. gimnazistų dailės raiškos parodos. Mokiniai savo darbais
papuošė II-ojo aukšto foje. Parodos III-ąjame aukšte prie poilsio zonos ir
Kamilės Kiekšaitės triptikas „Ugnis, vanduo, oras“, kuris simboliškai
kviečia pasinerti į vasaros malonumus.

Dorinis ugdymas

„Tinginio diena 2015“
Gruodžio 19 dieną gimnazija kvepėjo
tinginiu. Ketvirtų klasių mokiniai organizavo
labdaros akciją „Tinginio diena 2015“. Tai
jau
ketvirtus
metus
organizuojamas
abiturientų dorinio ugdymo projektas, kurio
metu visi geranoriškai aukojantys pinigėlius
vaišinami pačių gimnazistų pagamintu
tinginio pyragu. Šiemet akcijos metu buvo
surinkta 78,76 cnt. eurai, už kuriuos nupirkta
maisto ir kitų reikalingų priemonių Šiaulių
Gyvūnų globos namams.

Sauja šilumos ir gerumo
Paskutinėmis Advento savaitėmis etikos kabinetas
pasipuošė mokinių sudėliotais Advento vainikais.
Mokiniai, pindami simbolinius vainikus, linkėjo
pasauliui - taikos, mokytojams – kantrybės, tėvams
– sveikatos, visiems – meilės, ramybės ir šilumos. Iš
saujos į saują mokiniai dėjo vieni kitiems
linkėjimus visada turėti tikslus ir atkakliai jų siekti,
rasti kelią į žmonių širdis, gerai sutarti, būti
draugiškiems, laimingiems, mylimiems ir gyventi
prasmingai.

Susitikimas su šv. Igaco Lojolos bažnyčios rektoriumi, vienuoliu jėzuitu,
kun. Stasiu Kazėnu
Laukiant Kalėdų gimnazijoje vyko pirmų klasių mokinių
susitikimas su šv. Igaco Lojolos bažnyčios rektoriumi, vienuoliu
jėzuitu, kun. Stasiu Kazėnu. Drauge uždengtos Advento vainiko
žvakės, visi pakviesti laukti Šv. Kalėdų ne tik kaip dovanų ar
atostogų meto, bet laiko,
kai atsigręžiama į savo
širdį. Mokiniai gavo namų užduotį - pamąstyti, kokie
žmonės yra Dievo dovana mums ir kam mes esame dovana.

SPORTAS... SPORTAS... SPORTAS
Futbolo turnyras
Ruduo prasidėjo įvairiais renginiais, skirtais
gimnazijos dešimtmečiui. Sportininkai nusprendė šią
datą paminėti energingai. Rugsėjo 17 dieną sporto
aikštyne vyko futbolo turnyras, kuriame dalyvavo 10
vaikinų komandų iš ,,Romuvos“, „Sandoros“, Dainų,
Gytarių progimnazijų ir ,,Romuvos“ gimnazijos.
Pirmąją vietą ir taurę iškovojo „Romuvos“
progimnazijos komanda.

Visiems prizininkams įteikti
medaliai

Europos judėjimo savaitės
renginiai
Judam kartu su Europa... Rugsėjo
16-22 dienomis gimnazijoje vyko
Europos judėjimo savaitės renginiai.
Mokiniai
ištvermę
išbandė
pasirinkdami 1 kilometro bėgimo trasą
Beržynėlio
parke.
Per
ilgąsias
pertraukas visi norintys rinkosi
sportinius žaidimus sporto salėje. 1
klasių vaikinai dalyvavo tarpklasinėse
futbolo
varžybose.
Renginiuose
dalyvavo gausus būrys gimnazistų.

19-oji MMKL žvaigždžių diena
Spalio 17 dieną Šiauliuose vyko 19-oji MMKL
žvaigždžių diena. Geriausiai sekėsi mūsų komandos
žaidėjui Ignui Motuzui (4b) - jis tapo nugalėtoju
„Karavano“ rungtyje. „Snaiperių“ konkurse III vietą
iškovojo
Robertas
Trinka
(3a).

Lietuvos respublikos seimo narys Valerijus Simulik
apdovanojo renginio nugalėtojus

Renginys „Išbandyk save“
Krintant auksaspalviams rudens lapams
gimnazijos sporto salėje vyko renginys
„Išbandyk save". Lietuvos kariuomenės
dienai paminėti skirtame renginyje dalyvavo
mokiniai
iš
,,Romuvos",
„Sandoros"
progimnazijų, ŠU, Saulėtekio ir „Romuvos"
gimnazijų. Visi dalyviai turėjo bėgti, šliaužti,
šaudyti gulomis, transportuoti sužeistąjį, dėti
šovinius į dėklą, mesti granatą ir atlikti kitas
užduotis.
Greičiausiai įveikę kliūčių
ruožą apdovanoti diplomais ir
prizais. Organizatoriai dėkoja
Prisikėlimo apygardos 6-osios
rinktinės
605
kuopos
savanoriams
už
bendradarbiavimą
ugdant
jaunąją kartą. Tai puikus
renginys,
vienijantis
besimokantį jaunimą ir karius.
Renginyje
dalyvauja
ir
gimnaziją baigę mokiniai,
kurie pasirinko nelengvą, bet
garbingą kario kelią.

Lapkritis – tinklinio mėnuo
Merginų tinklinio turnyras
Lapkričio 19 dieną ŠU gimnazijos sporto salėje
vyko merginų tinklinio turnyras, kuriame dalyvavo
ir „Romuvos“ gimnazijos merginų komanda. Po
atkaklių kovų mūsų merginos iškovojo II vietą.

Vyko ir 1 klasių tarpklasinės tinklinio varžybos. Po atkaklių
kovų išaiškėjo prizininkai ir nugalėtojai. Trečią vietą iškovojo
1d klasė, antrą - 1a, o nugalėtoja - 1e klasė. Sveikiname Ugnę
Gudauskytę, Gintarę Jankauskaitę, Deimantę Baristaitę, Miglę
Ivanauskaitę, Deivydą Dereškevičių, Dovydą Mockevičių,
Vinardą Čiuprinską, Edgarą Korch,Vilių Karalių. Šaunuoliai!!!

Šiaulių miesto mero taurės konkursas
Šiaulių miesto mero taurės konkurse dalyvavo net 122 mūsų gimnazistai. „Romuvos“ gimnazija iškovojo
III vietą. Savo amžiaus grupėse nugalėtojais ir prizininkais tapo šie mokiniai: Emilija Kiškytė (2e), Karolina
Pieškutė (2e), Eva Radziūtė (1a), Erika Norvilaitė (3c), Aušrinė Sartauskaitė (2a), Mykolas Barakauskis
(3e), Aleksandras Fiodorovas (3b), Robertas Kiela (3a), Vilius Priščepionokas (4a).

Estafetė „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs"
Žiema prasidėjo linksmai. Gruodžio 7 dieną
Prekybos ir pramogų centro Šiaulių „Akropolis“
ledo arenoje vyko estafetės „Drąsūs, Stiprūs,
Vikrūs". Dalyvavo miesto bendrojo ugdymo
mokyklų I-IV gimnazijų klasių mokiniai.
Mūsų vaikinų komanda savo amžiaus grupėje
iškovojo I vietą. Komanda tai - Tadas Zupka
(4a), Žygimantas Jasas (4c), Domantas Einoris
(3a), Simonas Danielius Vėževičius (4b), Gustas
Nosamas (1b). Sveikiname!!!

Kalėdinis 4 klasių tinklinio turnyras
Kalėdas visada pasitinkame tradiciniais renginiais. Gruodžio 14 dieną
gimnazijoje vyko kalėdinis 4 klasių tinklinio turnyras. Po atkaklių kovų
III vietą iškovojo 4d klasė, II - 4e, nugalėtojais tapo 4b klasės komanda.
Visiems prizininkams įteiktos padėkos, o nugalėtojams ir saldus prizas.
Sveikiname Agnę Jankauskaitę, Ignę Narvilaitę, Luką Gabrilaitį, Arną
Bartkų, Tomą Juozapaitį, Simoną Danielių Vėževičių.

Tradicinis krepšinio turnyras direktoriaus
V.Giedraičio taurei laimėti
Gruodžio 16 dieną sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras direktoriaus V.Giedraičio taurei
laimėti. Po įtemptų kovų III vietą laimėjo pirmų klasių komanda, antri liko trečiokai. Turnyro nugalėtojais
tapo antrų klasių rinktinė. Visiems dalyviams gimnazijos direktorius įteikė diplomus, padėkas ir šakočius.
Nugalėtojams įteikta pereinamoji
taurė. Sveikiname nugalėtojus:
Dominyką Peleckį, Roką Glinskį,
Eimantą Petrūną, Gytį Viliušį,
Domantą Urbelį, Roką Ruškį.

Vaikinų tinklinio turnyras „Romuvos“ taurei
laimėti
Kovo 10 dieną sporto salėje vyko vaikinų tinklinio turnyras, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Dalyvavo
„Romuvos“, Gytarių, Dainų progimnazijų ir mūsų gimnazistų
komandos. Trečią vietą iškovojo „Romuvos“ progimnazijos
komanda, antri liko Gytarių tinklininkai, o nugalėtojais tapo
„Romuvos“ gimnazijos sportininkai. Visiems dalyviams įteiktos
padėkos, nugalėtojams - pereinamoji taurė.
O „Romuvos'' gimnazijos merginų tinklinio komanda tapo
Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) varžybų
nugalėtoja. Finale nugalėjusios S.Šalkauskio ir S.Daukanto
gimnazijų komandas jos iškovojo taurę. Sveikiname: Vaivą
Valionytę 2b, Godą Bakevičiūtę 2d ,Deimantę Jagminaitę 1a, Evą
Radziūtę 1a, Miglę Ignatavičiūtę 2c, Agnę Turauskaitę 2c, Aistę
Mickūnaitę 2c,Karoliną Dužinaitę 2d, Miglę Ivanauskaitę 1e, Ugnę
Gudauskytę 1e.
O nuvykusios į Panevėžį tarpzoninėse tinklinio varžybose iškovojo 3
vietą. Sveikiname merginų tinklinio komandą!

Olimpinio festivalio Šiaulių miesto šaudymo varžybos
„Romuvos“ gimnazijos komanda - Laneta Pakštytė (1b), Augustė Snarskytė (4c), Ieva Mikalauskaitė (3e),
Donatas Deksnys (2b), Domantas Dunajevas (3d),Tadas Druktenis (1c) - Olimpinio festivalio Šiaulių miesto
šaudymo varžybose iškovojo 2 vietą. SVEIKINAME!!!

Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) lengvosios atletikos
kroso estafečių varžybos
„Romuvos“ gimnazijos komanda Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (Šiaulių miesto) lengvosios
atletikos kroso estafečių
varžybose iškovojo 1 vietą.
Komandai įteikta taurė,
diplomas, nugalėtojams medaliai.
Sveikiname
Gretą Atkocevičiūtę (2d),
Miglę Kanapeckaitę (1c),
Gretą Česnauskytę (1c),
Mariją Belous (1d), Luką
Kiršiną
(4a),
Dovydą
Vaitkų (2)a, Roką Glinskį
(2a), Emilį Juozapaitį (2e).

Tradicinis velykinis 3 klasių tinklinio turnyras
Gimnazijos sporto salėje vyko
tradicinis velykinis 3 klasių
tinklinio turnyras. Po atkaklių
kovų nugalėtoja tapo 3a klasės
komanda: Gabrielė Lingytė,
Domantė
Bašytė,
Roberta
Vyčaitė,
Robertas
Trinka.
Domantas Einoris, Irmantas
Kiela, Robertas Kiela. Antra liko
3e klasė, o trečią vietą iškovojo
3c klasė. Visiems prizininkams
įteiktos padėkos, o nugalėtojams
ir saldus prizas. Sveikiname
nugalėtojus ir linkime daugiau
pergalių.

Tradicinis krepšinio turnyras A.Sireikos taurei laimėti
Balandžio mėnesį dvi dienas gimnazijos sporto salėje vyko tradicinis krepšinio turnyras A.Sireikos taurei
laimėti. Jame dalyvavo „Romuvos'', Dainų, Gytarių, „Sandoros“, Salduvės progimnazijų ir ,,Romuvos“
gimnazijos komandos. Po atkaklių kovų trečią vietą iškovojo mūsų 1 kl. gimnazistų komanda, 2 liko Gytarių
moksleiviai, o nugalėtojais
tapo Dainų progimnazijos
krepšininkai.
Gimnazijos
direktorius
V.Giedraitis
komandoms įteikė padėkas.
Prizininkus ir nugalėtojus
pasveikino
buvęs
mūsų
mokinys Arnoldas Sireika ir
jo mama. Jie įteikė medalius
ir
pereinamąją
taurę
nugalėtojams.
Sveikiname
prizininkus ir nugalėtojus,
linkime sėkmės.

Laimėtas projektas
Šiltuoju metų laiku didysis futbolas žaidžiamas stadionuose, tačiau
nepalankus oras žiemą visus sukviečia į sporto sales. Visame pasaulyje
populiarėja mažasis futbolo brolis – Futsalas (salės futbolas). Mūsų
gimnazija dalyvavo Lietuvos Futbolo Federacijos programoje
„Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ ir laimėjo naujus futbolo vartus bei 10
naujų futbolo kamuolių. Džiaugiamės sėkme.

Gimnazijoje ir kitur

Pasodinti ąžuoliukai
Gimnazijos mokinių seimas kartu su mokyklos
direktoriumi sodino ąžuoliukus. Gimnazijos 10mečio proga pasodinti medeliai - simboliniai
tvirtybės ir stiprybės linkėjimai visai gimnazijos
bendruomenei.

Gimnazijos diena
Spalį mokykloje minima gimnazijos dieną. Šių
metų šventės pavadinimas – „Romuvos pasaka“.
Dienos aprangos kodas - pasakų, animacijos herojai.
Visus ateinančius į mokyklą pasitiko dienos
aprangos kodu apsirengę mokinių seimo ir „Lyderių“
klubo nariai. Prie aktų salės veikė foto studija,
kurioje buvo kviečiami įsiamžinti visi norintys. Aktų
salėje vyko mokinių nominacijų renginys, kurio
metu buvo apdovanoti nominacijų laimėtojai. Taip
pat apdovanoti originaliausių, mieliausių ir
„pasakiškiausių“ nuotraukų autoriai.

ROMUVADIENIS
ROMUVADIENIS - tai graži idėja, vienijanti skirtingas
bendruomenes prasmingam tikslui - pažinti, vertinti, gerbti
vieni kitus, siekti naujų bei patrauklių bendravimo ir
bendradarbiavimo formų. 1a ir 1d klasių gimnazistai nuo pat
ankstyvo ryto šurmuliavo „Romuvos“ progimnazijoje pirmokai sveikindami ir linkėdami smagios ir turiningos
dienos pasitiko raudonu kilimu žengiančią progimnazijos
bendruomenę. Progimnazijos mokiniams buvo paskelbtas ir
aprangos kodas - gimnazistai. Emocinį įspūdį dar labiau
sustiprino garsusis orkestras „Romuva“. Aštuntokams dalykų pamokas vedė gimnazijos mokytojai
kartu su savo gimnazistais. Netradicinių metodų taikymą, įdomios ir naudingos medžiagos
parinkimą, profesinę išmintį demonstravo abiejų mokyklų mokytojai. Kiek pamokų, tiek ir
intriguojančių idėjų. Nuskambėjus skambučiui, visi mokiniai
skubėjo įsitraukti į nuotaikingas kūrybines veiklas. Aktų
salėje vyko šokių pamokos, kurias vedė buvusi „Romuvos“
progimnazijos mokinė, gimnazijos pirmokė- Gabrielė
Imbrasaitė. I aukšto fojė gimnazijos choro nariai organizavo
karaokė pasirodymus, o jaunosios fotografės įamžino visas
renginio akimirkas. Per 6 pamoką gimnazijos mokinių
seimas bei „Lyderių klubas“ pakvietė jaunuosius kolegas į
diskusiją apie saviraiškos galimybes gimnazijoje.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną gimnazijoje vyko daug renginių. Anksti ryte
bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje
„Atmintis gyva, nes liudija“. Ant palangių degė
žvakutės - drauge prisimintas vieningas
Lietuvos piliečių siekis - apginti atkurtos
valstybės nepriklausomybę. 2D klasės mokiniai
dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvė“ – miesto
skvere jaunuomenė degė atminimo žvakutes.
Istorijos
mokytojai
pamokose
priminė
skaudžius sausio 13-osios įvykius, kalbėjo apie
jų reikšmę. Didelis būrys gimnazistų dalyvavo
jaunimo diskusijoje, kuri vyko miesto
savivaldybėje. Gimnazistai išsakė savo mintis
apie laisvės svarbą, diskutavo apie šiandieninę Lietuvos situaciją.

Patriotinė naktis gimnazijoje
Kovo 10-11d. vyko mokinių laukiama naktis
gimnazijoje, kurią jau ketverius metus organizuoja
mokinių seimas ir „Lyderių klubas“. Šiais metais naktis
gimnazijoje
sutapo
su
Lietuvos
valstybės
Nepriklausomybės atkūrimo data, tad pasirinkta patriotinė
tema. Pasipuošę tautine atributika susirinko daugiau kaip
100 gimnazistų, 11 mokytojų bei aštuntokų iš „Romuvos“
ir „Sandoros“ progimnazijų. Linksmos nakties palinkėti
atvažiavo LR Seimo narys Valerijus Simulik.
Patriotinė naktis prasidėjo linksmais intro žaidimais ir Gintaro Beržinio programa, kuri nepaliko
abejingų. Gimnazistai šėlo šokio sūkuryje kartu su šokių studijos
„Le studija“ vadovais. Aktų salėje vyko intensyvios protų kovos.
Naktipiečiams gimnazistai užsisakė picų, pasistiprinę skubėjo į
sporto salę, kurioje laukė 605 –osios kopos savanoriai, parengę
karines rungtis. Sugrįžę į aktų salę nakties dalyviai šoko Just
dance. Paryčiais mokiniai išbandė mokyklos labirintų užduotis,
žiūrėjo filmą. Patriotinėje naktyje gimnazistai aktyviai žaidė stalo
tenisą, biliardą, stalo futbolą, tinklinį. Veikė nakties paštas.
Miegoti nebuvo kada, visi išsiskirstė pavargę, bet geros nuotaikos.

Kultūros egzaminas
Gimnazijoje
vykstantis
Kultūros
egzaminas. - tai tradicinis renginys, kuriame
dalyvauja mokiniai iš Šiaulių miesto
progimnazijų
ir
gimnazijų.
Kultūros
egzaminą kasmet organizuoja bibliotekos
vedėja Angelė Aleknienė, etikos mokytoja
Ingrida
Saunorienė,
informacinių
technologijų mokytoja Nijolė Bružaitė ir
lietuvių kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė.
Šiemet Kultūros egzaminas skirtas Bibliotekų
metams paminėti. Organizatoriai sulaukė
svečių iš Simono Daukanto, „Saulėtekio“, Stasio Šalkauskio, Sauliaus Sondeckio menų, J.Janonio
gimnazijų, Gytarių, „Romuvos“, Gegužių, Jovaro, Rėkyvos progimnazijų. Visi dalyviai (28
mokiniai) informacinių technologijų kabinete atliko 50 klausimų testą.
.

„Romuvos“ gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „Taikos glėbys“
ir kituose Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginiuose
Šiemet birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, mūsų mieste
vyko prasmingas renginys – Šiauliai įsijungė į pasaulinę akciją „Taikos
glėbys“, kurios reikšmę pabrėžė ir miesto meras Artūras Visockas,
teigęs, kad šis įvykis yra „įkvėptas aukščiausio lygio idėjos ir neša vieną
svarbiausių mūsų pasaulio vertybių – taiką.“ Akcijos renginiuose aktyviai dalyvavo ir „Romuvos“
gimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėveliai, klasių auklėtojos, mokyklos vadovai.
Gimnazistai kartu su kitų Pietinio mikrorajono mokyklų kolektyvais nuo Šiaurės Lietuvos kolegijos
keliavo šventinėje eisenoje į Vilniaus gatvėje esantį pėsčiųjų bulvaro amfiteatrą, kuriame vyko
Šiaulių miesto švietimo įstaigų šventinis koncertas-akcija „Taikos glėbys“. Koncerte dainavo ir
„Romuvos“ gimnazijos choras (vadovė A. Kardašienė), kurio dalyvių balsai žavėjo susirinkusius
amfiteatre, 2a klasės mokinys Edvardas Šimkevičius, šoko gimnazijos kolektyvas „Eurika“ (vadovė
A. Kapačinskienė).
Vaikų gynimo dienai paminėti skirtuose renginiuose dalyvavo didelis būrys mūsų gimnazijos
mokinių, atstovavusių ir savai mokyklai, ir įvairiems miesto kolektyvams. Orkestro „Romuva“,
vadovaujamo R. Žukausko, koncertas prie Povilo Višinskio paminklo kėlė nuotaiką kiekvienam,
stabtelėjusiam pasiklausyti skambių melodijų.
Visi, susirinkę į amfiteatre vykstantį renginį, apsikabino ir vienu metu tarė žodį Taika. Taip
šiauliečiai susivienijo Taikos misijai.

MEP tarptautinė sesija Budapešte
Balandžio 9-16 dienomis aš,
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
antrokas, ir dar keturi mokiniai iš
kitų Lietuvos mokyklų bei mus
lydinti
Roberta
dalyvavome
tarptautinėje MEP (Mokomasis
Europos
Parlamentas)
sesijoje
Budapešte, Vengrijoje. Visą savaitę
mes gėrėjomės didinga Budapešto
architektūra, šokom tradicinius
šokius kultūriniuose renginiuose,
plaukiojom
laivu
Dunojumi.
Gyvenome
draugiškai
mus
priėmusiose šeimose, todėl šiek tiek
spėjom pažinti vengrų kultūrą.
Ne tik gražiai leidome laisvalaikį,
bet ir daug dirbome: įdomu buvo
simuliuoti politikų veiklas, pasiskirsčius į komitetus spręsti iškeltas problemas, karštai diskutuojant
priimti politinius, ekonominius sprendimus, laikytis griežto parlamentaro etiketo. Įsimintinas
susitikimas su Lietuvos ambasadore Vengrijoje, dalyvavimas asamblėjoje pačiame Vengrijos
parlamente!
Bet labiausiai mane sužavėjo MEP sesijos dalyviai. Į
šį sąskrydį deleguoti visų Europos Sąjungos šalių ir šalių
pretendenčių (Turkijos, Makedonijos ir Albanijos)
mokiniai buvo labai draugiški ir malonūs, o svarbiausia –
atviri.
Nuoširdžiai
bendravome,
diskutavome
įvairiausiomis temomis ir, žinoma, Budapešte
užmezgėme daug naujų pažinčių. Prieš metus, kai pirmą
kartą dalyvavau MEP sesijoje Šiauliuose, buvau tikrai
sužavėtas ir nustebęs, kad yra toks projektas, skirtas
akademiniam jaunimui, projektas, apie kurį anksčiau
nieko nežinojau. Iškart užsikrėčiau MEPo virusu, o
išgirdęs apie galimybę patekti į tarptautinę sesiją,
dalyvavau atrankoje ir, mano laimei, pasisekė! Dabar jau
dalinuosi įspūdžiais iš Budapešto. Ši kelionė išpildė
visus mano lūkesčius, tik buvo labai sunku išsiskirti su
draugais... Budapešte išgyvenęs daug malonių potyrių,
įgijęs pasitikėjimo savimi, suvokęs komandinio darbo
efektyvumą ir naudą kviečiu „Romuvos“ gimnazijos
mokinius prisijungti prie šaunaus Lietuvos MEPininkų
rato ir gyventi aktyviai, domėtis viskuo, kas aplink mus!
Bernardas Jauga, 2a klasės mokinys

Į gimnaziją grįžta buvę mokiniai...
Kaip tau sekasi, pirmakursi?
Tai tradicinis gimnazijos renginys, kurio metu buvę abiturientai susitinka su mokiniais, mokytojais,
administracija, dalinasi savo pirmųjų savarankiškų žingsnių patirtimi, pasakoja apie studijų pasirinkimą,
mokymosi sėkmę. Gimnazijos svečiams smagią pamoką vedė II klasių gimnazistai – Monika, Meda, Kamilė
ir Edvardas. Buvę abiturientai
turėjo iš popieriaus, lipnios
juostelės
ir
vienkartinių
stiklinaičių sukurti konstrukciją,
kuri
atlaikytų
metamą
kiaušinį.
Jeigu
kiaušinis
nesuduš – vadinasi gimnaziją
mokiniai paliko užsiauginę
stiprų
lukštą
ir
sukūrę
tvirtą konstrukciją. Smagu, kad
nei vienos grupės kiaušinis
nesudužo. Diskusijos metu,
kurioje dalyvavo III-IV klasių
mokiniai, pirmakursiai įvardijo
tai, kas jiems lėmė pirmųjų
savarankiškų žingsnių sėkmę –
tai motyvacija, savarankiškumas, valia, atsakomybė, nebijojimas keisti pasirinkimą. Smagu tai, kad buvę
mokiniai negailėjo gerų žodžių gimnazijai ir teigė, kad išsiugdytos savybės jiems padeda sėkmingai kurti
savo gyvenimą.

Gimnazijos ALUMNI susitikimas
Buvo tokia diena rudenį, kai gimnazijos
durys
plačiai
atsivėrė
buvusiems
romuviečiams - vyko gimnazijos ALUMNI
susitikimas. Svečiai turėjo galimybę sugrįžti
į suolą ir dalyvauti fizikos, lietuvių kalbos,
informacinių technologijų bei istorijos

pamokose. Aktų salėje renginio dalyviams pristatytas
gimnazijos filmas „10 sėkmės istorijų“, skirtas mokyklos
dešimtmečiui, taip pat kūrėjų almanachas „Pražydę žodžiai“,
mokinių seimo atstovai pasidalino mintimis apie vykdomą
veiklą bei įvertino susirinkusių žinias apie gimnaziją. Po
renginio svečiai šiltai bendravo su administracijos atstovais,
mokytojais, draugais, apžiūrėjo savo mokyklos erdves.

O prasidėjus naujiems 2016 metams gimnazijoje vyko „Romuvos“ vidurinės ir gimnazijos alumnų
susitikimas. Pabendravę prie arbatos puodelio visi susirinkusieji buvo pakviesti į aktų salę. Savo
pasirodymus atvykusiems dovanojo „Romuvos“ gimnazijos ir progimnazijos pučiamųjų instrumentų
orkestras
„Romuva“,
ansamblis
„Fresco“
ir gimnazijos choras.
Gimnazijos
direktorius
V.Giedraitis
sveikino
susirinkusius ir linksmai
pristatė
mokykloje
įdiegtas
naujoves.
Buvusiems mokiniams už
teisingus atsakymus į
vedėjo
pateiktus
klausimus
buvo
dovanojami gimnazijos

puodeliai. Pristatyta interaktyvi metų
gimnazijos knyga. Mokinių seimas
pakvietė į netradicines matematikos ir
lietuvių kalbos pamokas bei priminė,
kad dieną prieš minėjome tarptautinę
apsikabinimų dieną! Labai malonu
buvo sulaukti ne tik pirmakursių, bet
ir prie 16 metų baigusių mokyklą
mokinių.

O mes keliaujam, iškylaujam...
Ir pamėgo gimnazistai Anykščius...
Rudenį antrokai su klasės vadove J.Mekšriūniene lankėsi
Anykščiuose. Ekskursijos metu gimnazistai susipažino su
Anykščių krašto gamta, gėrėjosi Anykščių šileliu nuo
Lajų tako, aplankė Puntuką, dalyvavo edukacinėje
programoje Siauruko muziejuje, kur linksmai išbandė
rankinę dreziną ir triratį ant bėgių. Linksmybių
netrūko vasaros rogučių trasoje ir labirintų parke.
Aplankytas Laimės žiburys (J.Biliūno kapas), manoma,
kad čia išsipildo svajonės.

Anykščius pasuko ir trečiokai su klasės vadove D.Gaubiene.

Pažintinė ekskursija į Kauną
Lapkričio mėnesį būrys trečiokų ir keletas
abiturientų keliavo į Kauną. Pirmiausiai
gimnazistai aplankė S. Nėries namus
Palemone, išklausė gidės pasakojimo
apie poetės ir skulptoriaus B. Bučo
gyvenimą tuos namus kuriant, apie dviejų
menininkų pagarbą vienas kito kūrybinei
veiklai, apie tragiškus paskutiniuosius poetės
gyvenimo mėnesius, apžiūrėjo ekspozicijas,
klausėsi
poetės balso bei aktorių skaitomų jos eilėraščių. Po
to užsuko į vienintelį Europoje Velnių muziejų. Daugeliui reikšmingiausias buvo lankymasis M.K.Čiurlionio
dailės galerijoje: gidė labai patraukliai aiškino paveikslų prasmes, kvietė ir mokinius pamatyti tai, ko nėra
įžvelgę iki šiol; gimnazistai pripažino, kad galerijoje jie atrado Čiurlionį ir kad apsilankyti čia bei išgirsti gido
komentarus turėtų kiekvienas lietuvis. Kai kurie įkopė į Žaliakalnį, užsuko į Kauno Kristaus Prisikėlimo
baziliką ir pasidžiaugė laikinosios sostinės vaizdu iš bazilikos terasos. Ekskursiją vainikavo Mathias Malzieu
spektaklis „Mechaninė širdis“ Nacionaliniame Kauno teatre (šio spektaklio inscenizacijos autorė –
„Romuvos“ vidurinę mokyklą baigusi kūrėja Gabrielė Labanauskaitė, režisierius – Artūras Areima).

Gimnazistų išvyka į Vilnių
Artėjant Kovo 11-osios šventei gimnazijos pirmų-trečių klasių mokiniai, paraginti istorijos mokytojos
Nidos Vaigauskienės, nutarė prisiminti svarbius Lietuvos istorijos įvykius ne skaitydami vadovėlį, o
lankydamiesi mūsų šaliai svarbiose vietose: Lietuvos
Respublikos Prezidento rūmuose, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, Genocido aukų
muziejuje, įsikūrusiame buvusiuose KGB rūmuose,
kur penkiasdešimt metų buvo planuojami ir
vykdomi sovietų nusikaltimai. Dar kartą įsitikinę,
kokia svarbi istorinės atminties reikšmė tautai ir
valstybingumui, kovo 5 dienos popietę mokiniai
kartu su mokytojomis N. Vaigauskiene, D.
Jaugiene, G. Samalioniene, R. Švedine grožėjosi
Vilniaus Rotušėje šurmuliavusioje Kaziuko mugėje
vykusiais renginiais bei liaudies meistrų dirbiniais.

Aplankėme savo kaimynus latvius...
Spalio 29 d. gimnazijos meno kolektyvų nariai
vyko į kultūrinę - pažintinę kelionę į Rygą,
Jūrmalą. Apsilankę Latvijos sostinėje
gimnazistai vyko į antrąjį pagal plotą miestą
Latvijoje – Jūrmalą. Pasivaikščioję
saulėta
jūros
pakrante
mokiniai
apsilankė miesto muziejuje. Moderniai
įrengtas muziejus leido ne tik išgirsti, bet
ir pamatyti įspūdingą ankstesnių laikų
kurorto gyvenimą bei maudymosi kultūrą.

Socialinė veikla
Socialinė veikla – bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio dalyvavimo gebėjimus ugdanti
mokinio veikla, tai naujos patirtys, pažintys, prasmingas bendravimas, tikrųjų vertybių saugojimas.
„Romuvos“ gimnazijoje šią veiklą mokiniams organizuoja socialinė pedagogė Raimonda
Samuilovienė, bendruomenės slaugytoja Leonora Mikuckienė, psichologė Inga Maslauskienė,
klasių auklėtojos.

Savaitė be patyčių 2016
Kovo mėnesį gimnazijoje organizuotos „Savaitės be patyčių
2016" veiklos. Savaitė prasidėjo „Draugiškiausio mokinio"
ir „Draugiškiausio mokytojo" rinkimais. Vyko integruotos
etikos pamokos, kuriose psichologė I. Maslauskienė kalbėjo
apie patyčių poveikį, socialinė pedagogė R. Samuilovienė
pristatė gimnazistams įdomias užsienio rašytojų knygas apie
mokinių gyvenimą, o visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė L.Mikuckienė siūlė pažiūrėti ir aptarti filmą. Gimnazistai
noriai dalyvavo ir akcijoje „Gyvenkime draugiškai". Trečiadienį
mokiniai vyko į „Romuvos" progimnaziją - čia kartu su aštuntokais
atliko protmūšio užduotis. Ketvirtadienį atvykę policijos atstovai
bendravo su pirmokais tema „Patyčios - ne humoro forma". Savaitė
baigėsi fotosesija „Draugaukime".

Konkursas „Mes – vieno kraujo 2016”
Konkurse „Mes – vieno kraujo 2016”, kurį
organizavo Šiaulių Salduvės progimnazija ir VŠĮ
„Šiaulių donoras“, ,,Romuvos“ gimnazijai atstovavo
pirmų gimnazijos klasių mokiniai - Brigita Škerbaitė,
Emilija Japertaitė, Greta Kvičiūtė, Rūta Švambarytė ir
Tautvydas Viliopas. Renginio metu mokiniai daugiau
sužinojo apie neatlygintiną kraujo donorystę, jos svarbą
ir patį kraują, stiprino sveikos gyvensenos įgūdžius,
formavo sveikos gyvensenos principus. Romuviečių
komanda užėmė I vietą. Gimnazistams pasiruošti
padėjo biologijos mokytoja Lina Kneižienė bei sveikatos
priežiūros specialistė Leonora Mikuckienė.

Gimnazistų išvyka į Moters ir vaiko kliniką
Grupelė „Romuvos“ gimnazijos mokinių,
norėdami paminėti Pasaulinę gyvybės dieną,
lankėsi Moters ir vaiko klinikoje. Padedami
dailės mokytojos J. Gricienės, mokiniai
pasigamino molinių gėlyčių, kurias įteikė 32
naujagimiams ir jų mamoms. Mokinius
palydėjo visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė L. Mikuckienė.

Apsilankymas Šiaulių Tardymo izoliatoriuje
1c klasės mokiniai, mokytojai, pagalbos specialistai lankėsi Šiaulių Tardymo izoliatoriuje. SRS
būrio viršininkas Remigijus Rudaitis supažindino su įstaiga, jos istorija ir dabartimi. Dalyviai
apsilankė įstaigos muziejuje, poilsio kambaryje. Kartu su Tardymo izoliatoriaus suimtaisiais ir
nuteistaisiais buvo organizuotas renginys, skirtas Melagių ir humoro dienai.

Prevencinė paskaita „Alkoholio žala“
Pirmų klasių gimnazistai dalyvavo prevencinėje paskaitoje „Alkoholio
žala“, kurią vedė Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos narys, LBD „Baltų ainiai“ Klaipėdos miesto padalinio pirmininkas
Artūras Šiukšta. Susitikimo tikslas –
ugdyti mokinių sąmoningumą, kritinį
mąstymą, atsparumą alkoholio ir tabako
reklamai. Lektorius kalbėjo apie tai,
kokias priemones pasitelkdami alkoholio
pramonės atstovai skatina jaunus žmones
tapti svaigalų vartotojais. Paskaitoje
akcentuota žalingų įpročių žala žmogaus organizmui,
prisiminta, kaip kasmet augantis alkoholio vartojimas veikia
žmonių tarpusavio santykius, kaip šis negatyvus reiškinys
menkina valstybę.

Labdaros akcijos
Kalėdų išvakarėse „Romuvos“ gimnazijos atstovai į Šiaulių
kūdikių namus nuvežė gimnazistų surinktas dovanas.

Gruodžio 1-11 dienomis gimnazijoje vyko labdaros akcija „Kalėdinės
kojinaitės“. Renginio metu buvo renkami smulkūs žaisliukai, kurie visą
šventinį laikotarpį džiugins mažuosius onkologinius ligoniukus.

Gimnazija dalyvavo trečiojoje Šiaulių miesto paramos akcijoje
„Laimės keksiukai 2015“. Ši akcija skirta vaikams, sergantiems
onkologinėmis ligomis. Dalis miesto surinktos paramos skirta dviejų
vaikučių (Domo ir Lauryno) vizitams į Šveicarijos kliniką, kur berniukams pradėtas akių vėžio
gydymas. Kita dalis – priemonėms, kurių labai trūksta menų terapijos užsiėmimams, vykstantiems
kiekvieną savaitę Vilniaus Santariškių ligoninės Vaikų onkohematologijos skyriuje, nupirkti.

Apsaugokime nuo šiukšlių tuos, kurie negali to padaryti patys!
Balandžio 23 d. Lietuvoje vyko akcija
DAROM. Joje dalyvavo ir „Romuvos“ gimnazijos
pirmų – antrų klasių mokiniai, kuriems svarbu, kad
gimtasis miestas būtų gražus ir tvarkingas. Saulėtą
šeštadienio rytą į talką susirinkę gimnazistai rinko
atliekas Architektų gatvėje. Mokiniai nustebo
judrios gatvės šalikelėje radę raugintų kopūstų
stiklainių, televizorių, radiatorių ir kitų „gėrybių“,
kurias išmeta miestiečiai, nemąstydami, kaip teršia
miestą, kuriame patys gyvena.

Kur gyvena istorijos, nuotykiai, filosofija, mokslas...?
BIBLIOTEKOJE...
„Romuvos“ gimnazija spaudoje per 10 metų
Kai laikas mūsų žiburį užpūs,
Kažkas vartys pageltusius lapus,
Kurie kvepės mūsų veidais ir mintimis,
Mūsų svajonėmis ir mūsų dienomis...
Lietuvių kalbos mokytoja R. Malinauskienė
Skaitykloje
buvo
parengta publikacijų, per
dešimtmetį
išspausdintų
miesto,
respublikinėje
spaudoje,
ekspozicija.
Mokyklos
bendruomenė
buvo kviečiama prisiminti ir
nuo gimnazijos įsikūrimo
pradėjusį gyvuoti laikraštį
„Romuva“. Visi drauge
pasidžiaugėme užfiksuotomis
gražiausiomis
gimnazijos
dešimtmečio akimirkomis!

Bibliotekoje vyko moksleivių ekslibrisų paroda
Bibliotekoje nuolat vyksta įvairios parodos, ruošiami įvairioms datoms skirti
stendai. Rugsėjo mėnesį gimnazijos bibliotekoje buvo atidaryta moksleivių
ekslibrisų paroda, skirta „Romuvos“ dešimtmečiui. Parodą atidarė dailės
mokytoja Armidija Biliuvienė, kuri pristatė autorius, jų sukurtus knygos
ženklus, papasakojo apie ekslibriso raidą Šiauliuose. Ekslibrisai buvo kuriami
pernai ir šiais mokslo metais. Konkurse dalyvavo virš 200 mokinių. Į šią
parodą buvo atrinkti
geriausi,
brandžiausi
darbai.
Parodos
atidarymo
metu
paskelbti
nugalėtojai,
kuriuos
išrinko
komisija: mokytoja J.Gricienė, R.Daužvardis, A.
Biliuvienė. I-ąją vietą laimėjo Andrėja Rumšaitė, 4d
kl., nominacija už kūrybiškiausią darbą Rimantui
Januškevičiui, 2a kl., nominacija už originalumą
Arūnui Grigaičiui, 2c kl.

Dovanos iš JAV
Tęsiasi mūsų gimnazijos ir Lemonto Maironio
lituanistinės mokyklos nuoširdi draugystė: MLM mokytoja,
aukštesniosios mokyklos koordinatorė Taiyda Chiapetta
atsiuntė gimnazijos bendruomenei dovanų- knygų.
Skaitykloje galima pavartyti MLM 2014-2015m.m. Metraštį,
kuriame gausu Lemonto mokyklos gyvenimo nuotraukų,
mokinių kūrybos, ir iš arčiau susipažinti su bendraamžiais
tautiečiais, gyvenančiais toli, už Atlanto. „Maironio
Lituanistinei Mokyklai 50“- tai dar viena knyga, padovanota
„Romuvos“ gimnazijai. „Mielas skaitytojau, džiaugsmingai
verski šios knygos lapus. Laiko akivaizdoje kiekviena akimirka- tai dalis tavęs, manęs ir mūsų visų
ateities“,- knygos įvade į skaitytojus kreipiasi Asta Zimkienė, MLM 50-mečio paminėjimo koordinatorė.
Dviejų mokyklų- Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos ir Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos- bendravimas
užsimezgė 2015 m. sausio mėnesį: MLM mokiniai gimnazijos kvietimu neakivaizdžiai dalyvavo Šalies
mokinių etnokultūrinėje konferencijoje. Po renginio su naujais draugais buvo pasidalinta konferencijos
pranešimų medžiaga, padėkota jiems.

Kūrybinių darbų paroda
Gimnazijos skaitykloje buvo atidaryta gimnazistų
sukurtų dailės mokykloje kūrybinių darbų paroda.

Metų knygos rinkimai 2015
Vasario 19 dieną 2 klasių mokiniai dalyvavo
netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje „Kaip knygos ugdo šiuolaikinį jauną žmogų?“, kurią vedė lietuvių
kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė. 2a klasės mokiniai į netradicinę pamoką pasikvietė savo bendraamžius ir
jų lietuvių kalbos mokytoją Giedrę Samalionienę, kuri su mokiniais pasidalino mintimis apie savo asmeninį
santykį su knyga. 2a mokiniai grupėse sausį ir vasarį skaitė knygas, nominuotas paauglių kategorijoje, rengė
jų pristatymus, samprotavo apie paauglių literatūros aktualumą šiandien - kodėl jaunam žmogui svarbūs tikri
draugai, kodėl paaugliams patinka fantastinė literatūra, kodėl svarbu nepasiduoti, kodėl svarbu įveikti
gyvenimo sunkumus, kodėl jauni žmonės bijo išsiskirti iš kitų? Pamokoje dalyvavo ir šio renginio globėja bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė. Ji bibliotekoje parengė išsamų paauglių knygų ir jų autorių
pristatymą bei visus ragino ne tik atiduoti savo balsą už labiausiai
patikusią knygą, bet nuolat skaityti – kaupti kultūrinę patirtį kaip
neįkainojamą kiekvieno žmogaus turtą. Metų knygos rinkimai
gimnazijoje aktyviai organizuojami jau 5 metus.
Bibliotekoje nuolat organizuojamos parodos, vyksta susitikimai.
Bibliotekos
vedėja
Angelė
Aleknienė
kiekvieno
žymaus
žmogaus
sukakčiai
paminėti
parengia vaizdingus ir informatyvius stendus. Taip mokiniai susipažįsta su
knygų autorių jubiliejinėmis datomis, svarbiais žymių žmonių gyvenimo
įvykiais. Čia atkeliauja naujausios knygos, čia visada gali klausti patarimo,
ką skaityti. Biblioteka nuolat gyva, judri. Čia visada ant stalo žydi gėlės.

Bibliotekoje gegužės mėnesį buvo pristatyta mokytojų kūrybinių darbų
paroda „Kūryba – tai mano atgaiva“, kurioje buvo eksponuojami mokytojų.
Švedienės, D. Nemeikienės, J. Alasauskienės, J. Gricienės ir V. Užienės
keramikos, tapybos, koliažų darbai.

Išrinkti aktyviausi 2015-2016 mokslo metų skaitytojai
ir paskelbta aktyviausiai skaičiusi klasė
Gimnazijoje jau 5 metus tęsiama prasminga tradicija – mokslo metų
pabaigoje apdovanojami aktyviausi skaitytojai ir skelbiama aktyviausiai per
mokslo metus skaičiusi klasė. Tai tradicinis gimnazijos renginys,
įprasminantis žmogaus ryšį su knyga. Anot bibliotekos vedėjos Angelės
Aleknienės, mokslo metų pradžioje sąmoningai neskelbiama apie aktyviausių
skaitytojų ir aktyviausiai skaitančios klasės rinkimus siekiant sąžiningų ir pagrįstų rezultatų. Šiais mokslo
metais aktyviausiais skaitytojais tapo net dvi mokinės iš 1d klasės - tai Paulina Cininaitė ir Greta Kvičiūtė,
1e klasės gimnazistas Gražvydas Vaičiulis, taip pat dvi mokinės iš 2a klasės - Aušrinė Sartauskaitė
ir Monika Urbonaitė, aktyviausia skaitytoja pripažinta ir 2d klasės mokinė Toma Baltrušaitytė bei du
skaitytojai iš 3e klasės - Aronas Birutis ir Aurėja Račkevičiūtė. Visiems aktyviausiems skaitytojams
įteiktos padėkos ir saldumynai. Bibliotekos vedėja Angelė Aleknienė paskelbė ir aktyviausiai per mokslo
metus skaičiusią klasę - ja tapo 2a (klasės auklėtoja ir lietuvių kalbos mokytoja Gitana Trinkaitė). Renginį
vainikavo ir aktyviausiai skaitančių mokytojų apdovanojimas – aktyviausių skaitytojų pozicijų per visus
gimnazijoje organizuotus rinkimus niekam neužleidžia lietuvių kalbos mokytojos Rasa Malinauskienė ir
Giedrė Samalionienė
bei
socialinė
pedagogė Raimonda
Samuilovienė.

Ugdymas karjerai
Daugelis mūsų abiturientų sėkmingai tęsia mokslus Lietuvos bei užsienio universitetuose,
kolegijose, akademijose. Baigę šias įstaigas, sėkmingai įsidarbina ir kopia karjeros laiptais, siekia
savo tikslų. Jų sėkmę lemia ne tik geras valstybinių egzaminų laikymas, teisingas studijų pasirinkimas,
laiku gauta informacija, bet ir gebėjimas planuoti savo karjerą.

Paroda „Studijos 2016“
Gimnazistai lankėsi parodoje „Studijos 2016“. Mokiniai domėjosi
populiariausiomis studijų programomis, įstojimo galimybėmis, profesinio
tinkamumo ir darbo perspektyvomis. Galbūt ne
visi iš parodos grįžo žinodami atsakymą į
klausimą, kuo būti, tačiau vienas žingsnelis
karjeros planavimo srityje buvo žengtas

VGTU diena gimnazijoje
Minint tarptautinę STEAM savaitę, gimnazijoje buvo
organizuota VGTU diena. Dėstytojai, rinkodaros specialistai,
studijų centro atstovai susitiko su mokiniais, vedė jiems
pamokas, pristatė studijų programas, mokymosi galimybes,
darbo bei karjeros perspektyvas, konsultavo dalykų pasirinkimo
ir stojimo klausimais. Mokinių žinių akiratį praplėtė ir gerų
emocijų suteikė svečių organizuotas „Protų mūšis“.

KTU viešnagė gimnazijoje
Gimnazijoje viešėjo Kauno technologijų universiteto dėstytojų
komanda. Svečiai vedė integruotas fizikos, chemijos, technologijų
pamokas. Doktorantė Vida Buinauskienė kartu su mokiniais leidosi į
kelionę „Nuo miltelių iki struktūrinės formulės“. Fizikas Andrius
Nečiūnas analizavo fizikine elgsena grįstas animacijas, o dėstytoja
Jurgita Černeckienė supažindino mokinius su pastatų energetinio
naudingumo svarba. Netradicinių pamokų metu, kurias vedė KTU dėstytojai mokiniai daugiau
sužinojo apie fiziko, chemiko, įvairių krypčių inžinerijos,
gamtos mokslų specialybes.
KTU rinkodaros ir
komunikacijos skyriaus atstovė Klaudija mokiniams išsamiai
pristatė KTU studijų programas, stojimo sąlygas, mokymosi
ypatybes, atsakė į rūpimus klausimus. Džiugu, jog svečiai
buvo maloniai nustebinti gimnazijos dėmesiu gamtos
mokslams, pasidžiaugė gimnazijos erdvėmis, laboratorijomis,
dalyvavo praktinės gamtos mokslų laboratorijos atidarymo
ceremonijoje. Dėstytojai išvyko linkėdami gimnazistams
motyvacijos ir noro save realizuoti.

Lietuvos edukologijos universiteto pristatymas
Gimnazijoje lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto filologijos katedros atstovai - prodekanas
docentas Linas Selmistraitis ir LAKMA (anglų kalbos mokytojų asociacijos prezidentė) Eglė
Petronienė. Svečiai gimnazistams pristatė Lietuvos edukologijos universiteto studijų programas,
fakultetų įvairovę, karjeros galimybes. Mokiniai sužinojo apie platų užsienio kalbų mokymą ir
tarptautines programas, priėmimo sąlygas, tikslinio finansavimo galimybes, stipendijos teikimo
sąlygas., motyvacijos vertinimo testą. Eglė Petronienė kvietė studijuoti Lietuvos Edukologijos
universitete tik gerai pagalvojus ir atsakingai apsisprendus būti mokytoju.

Diskusija apie profesijas
Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros dėstytojos doc.
dr. Solveiga Skunčikienė, dr. Kristina Matuzevičiūtė ir
Ekonomikos studijų programos absolventė Laura Dargenytė
su „Romuvos“ gimnazijos mokiniais diskutavo apie ateities
profesijas ir studijų pasirinkimą.

Karjeros savaitės renginiai
Lapkričio pabaigoje gimnazijoje vyko intensyvios mokinių karjeros ugdymosi veiklos. Visos
antros klasės lankėsi Jaunimo darbo centre, susipažino su centro teikiamomis paslaugomis, klausėsi
paskaitos apie profesijos pasirinkimą, atliko profesinio kryptingumo testą. Ketvirtų klasių mokiniai
dalyvavo Šiaulių universiteto atvirų durų renginiuose, klausėsi dėstytojų ir studentų iš ŠU Socialinių
mokslų fakulteto pasakojimų apie studijas. Gimnazistai aplankė Verslo ir pasiekimų parodą „Šiauliai
2015“, dalyvavo verslininkės D. Garuolienės paskaitoje apie verslumo ugdymosi svarbą, verslo
pradmenis.

Profesinis veiklinimas
Pauliaus veterinarijos kabinete
Gimnazistės Gabrielė Anužytė ir Greta Norvaišaitė buvo laikinai
„įdarbintos“ Pauliaus veterinarijos kabinete. Merginos galvoja apie
veterinarijos studijas, tad praktinė
pažintis
buvo
labai
naudinga.
Veterinarijos gydytojas papasakojo apie
šios specialybės specifiką, aprodė
gydymo įstaigą, merginos stebėjo gydytojo darbą, atliekamas
procedūras, klausėsi darbuotojų pasakojimų. Po trumpos praktikos
Gabrielė nustebo, jog tiek daug ir įvairaus darbo, procedūrų
atlieka gydytojas.

1a klasės mokinių išvyka į „Lauremą“
1a klasės mokiniai lankėsi UAB „Laurema“ šilkografijos paslaugų įmonėje. Viešnagės metu pirmokai
ne tik klausėsi jos darbuotojų pasakojimų, bet ir patys
pabandė pritaikyti
šilkografinę spaudą gaminių
dekoravimui.

Svečiuose kaimyninių progimnazijų aštuntokai
Karjeros diena „Romuvos“ progimnazijos aštuntokams
Lapkritį „Romuvos“ gimnazijoje sulaukta daug svečių:
mokykloje viešėjo „Romuvos“ progimnazijos aštuntų klasių
mokiniai. Mažieji romuviečiai bendravo su gimnazijos direktoriumi
V. Giedraičiu, susitiko su gimnazijos mokinių seimo, projektinės
grupės nariais. Jiems vyko ir pamokos. Mokytojos I. Saunorienės
padedami aštuntokai aptarė karjeros planavimo žingsnius.
Moderniose gimnazijos gamtos mokslų laboratorijose karu su
mokytojomis T. Šėporaitiene ir L. Kneižiene atliko chemijos biologijos praktinius darbus. Informacinių technologijų mokytoja N.
Bružaiė parodė kabineto įdomiuosius kampelius, pristatė
interaktyvią gimnazijos metų knygą, papasakojo apie IKT
galimybes. Lietuvių kalvos pamokose apie šio mokslo subtilybes
aštuntokai kalbėjosi su mokytojomis R. Malinauskiene, G.
Trinkaite, R. Krištopaitiene, G. Samalioniene. Tokia Karjeros diena
progimnazijos 8 klasių mokiniams gimnazijoje vyksta kasmet. Iš
tiesų tai puiki proga aštuntokams apžiūrėti gimnazijos erdves,
susipažinti su mokyklos administracija, mokytojais, sužinoti, kaip
gyvena ir mokosi gimnazistai.

Nuotraukose „Romuvos“
progimnazijos aštuntokų
viešnagės
gimnazijoje
akimirkos.

Gimnazijoje lankėsi ir aštuntų klasių mokiniai iš Gytarių,
Dainų ir „Sandoros“ progimnazijų
Gytarių ir „Sandoros“ progimnazijų
aštuntokams gimnazijos mokytojai vedė
netradicines pamokas („Įdomioji anglų kalba“,
„Įdomioji geografija“ „Karjeros planavimo
žingsniai“, „Informacinės technologijos“, „Fizikos įdomybės“, „Chemijosbiologijos praktiniai darbai“). Svečiai susitiko su gimnazijos direktoriumi,
mokinių seimo atstovais, projektinės grupės
nariais, susipažino su gimnazijos mokymo ir
laisvalaikio erdvėmis.

Dainų progimnazijos aštuntokų viešnagė
Aštuntokai iš Dainų progimnazijos susipažino su
„Romuvos“ gimnazijos vadovais, apžiūrėjo mokymo
bei laisvalaikio erdves, atliko jiems paruoštas įdomias
užduotis.

Metų geriausi
Miesto Metų mokytojo vardas suteiktas
„Romuvos“ gimnazijos mokytojai Ingridai Saunorienei
Miesto Metų mokytojo vardas šiais metais suteiktas už
socialinių,
pilietinių
veiklų
organizavimą
mokiniams.
„Romuvos“ gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad šį svarų
apdovanojimą pelnė mūsų mokyklos etikos mokytoja
metodininkė Ingrida Saunorienė. Mokytoja aktyviai organizuoja
ir įgyvendina socialines-pilietines veiklas mokiniams, sėkmingai
ir išradingai rengia ir įgyvendina socialinių kompetencijų,
pilietinio ugdymo programas, kūrybingai inicijuoja ir organizuoja
mokiniams neformaliojo ugdymo veiklas bei renginius su
socialiniais partneriais, kuria savitą mokinių socialinių
kompetencijų, pilietiškumo ugdymo modelį, geranoriškai dalijasi
gerąja darbo patirtimi su mokyklos, miesto, šalies, užsienio
kolegomis.

Gimnazijos Metų mokytoja – Virginija Balandienė
Metų mokytojo rinkimai – puiki proga
pasidžiaugti kolegų pasiekimais, įvertinti jų
pastangas puoselėjant gimnazijos tradicijas, keliant
ugdymo kokybę. Gimnazijos 2015 metų mokytojo
nominacijai buvo iškeltos trijų mokytojų
kandidatūros: anglų kalbos mokytojos metodininkės
Virginijos Balandienės, Zenono Sepetkos, kūno
kultūros vyresniojo mokytojo, ir Nijolės Bružaitės,
informacinių technologijų vyresniosios mokytojos.
Gimnazijos Metų mokytoja išrinkta Virginija
Balandienė, mokanti ne tik anglų kalbos subtilybių,
bet
ir
gerumo,
bendrystės,
pasitikėjimo,
pilietiškumo,
ugdanti
vertybes,
būtinas
šiuolaikiniam žmogui. Anot mokytojos Virginijos,
mokinių ir kolegų pagarbą ir pripažinimą yra
pelniusi nuoširdžiai ir atsakingai dirbdama. Šiuos
mokytojos žodžius iliustruoja puikūs jos ugdytinių
pasiekimai: net aštuoni mokytojos abiturientai
džiaugėsi egzaminą išlaikę 100, ne kartą mokytojos
paruošti gimnazistai yra laimėję anglų kalbos
konkursuose, ji ir įvairių tarptautinių projektų
vadovė. Energingą, reiklią mokytoją myli ir gerbia
jos mokiniai, vertina kolegos.

Gimnazijos dešimtmečio Mokytoja – Natalija Jackus
Šiais metais, pažymint gimnazijos dešimtmetį, buvo renkamas ir gimnazijos dešimtmečio
mokytojas. Šiai nominacijai iškeltos net keturios kandidatūros: Vidos Norvaišienės, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos metodininkės, Zitos Savickienės, matematikos mokytojos metodininkės, Egidijos
Katilavičienės, geografijos mokytojos metodininkė, ir Natalijos Jackus, rusų kalbos mokytojos
ekspertės.
Metų ir dešimtmečio mokytojo rinkimų komisijos pirmininkė mokytoja Nida Vaigauskienė
pasidžiaugė, kad visi šie mokytojai savo svariais darbais, asmeniniu pavyzdžiu įkvepia mokinius
atsakingam ir motyvuotam mokymuisi.

Gimnazijos dešimtmečio mokytoja išrinkta rusų kalbos
mokytoja ekspertė Natalija Jackus. Reikli sau ir savo
mokiniams, kūrybinga, atsakinga mokytoja Natalija žinoma
ne tik gimnazijoje, Šiauliuose, bet ir respublikoje. Mokytojos
parengtų gimnazistų laimėjimai olimpiadose, konkursuose itin
svarūs. Jos organizuojami seminarai, parengtos metodinės
priemonės – puiki pagalba miesto ir respublikos rusų kalbos
mokytojams. Natalijos sukurti malonūs siurprizai dažnai
džiugina kolegas įvairių švenčių metu.

NAUJI VEIDAI
Interviu su vokiečių kalbos mokytoja Aina
Būdvytyte
Kokią mokyklą baigėte?
Baigiau Šiaulių mieto tuometinę 16 - ą vidurinę
mokyklą (dabar „Saulėtekio“ gimnazija).
Kur studijavote?
Baigiau vokiečių filologijos bakalauro studijas
Klaipėdos universitete, vėliau grįžau į Šiaulius ir čia
pradėjau
studijuoti
gretinamosios
kalbotyros
magistrantūrą Šiaulių universitete, gretinau vokiečių ir
lietuvių kalbos reiškinius, po to dar ketverius metus
studijavau
doktorantūrą
Klaipėdos
ir
Šiaulių
universitetuose, kur apgyniau Humanitarinių mokslų
daktaro disertaciją. Dar vienerius metus studijuojant
doktorantūrą teko mokytis Šveicarijoje Ciūricho
universiteto vokiečių kalbos institute, kur buvo vokiečių
kalbos seminaras.
Kodėl būtent šią sritį pasirinkote?
16-ji vidurinė mokykla kaip pirmąją užsienio siūlė vokiečių kalbą (anglų kalbos toje mokykloje iš viso
nebuvo). Vokiečių kalba man labai gerai sekėsi, turėjau labai stiprią mokytoją, kuri tiesiog uždegė meile
šiam dalykui ir galbūt tai lėmė, kad ateityje pasirinkau šios krypties studijas. Rinkausi tarp teisės ir
vokiečių kalbos, bet tuo metu užsienio kalbų studijos buvo labai populiarios ir konkursai ten patekti
buvo didžiuliai (15 – 20 mokinių pretendavo į vieną vietą), norint studijuoti kalbas reikėjo laikyti keturis
stojamuosius egzaminus, taigi tai buvo prestižinė specialybė, kurią tuo metu rinkosi labai daug mokinių
visoje Lietuvoje.
Koks pirmas įspūdis apie „Romuvos“ gimnaziją?
„Romuvos“ gimnazijos vardas vienu ar kitu aspektu man yra nuskambėjęs labai teigiamai. Kažkada
vadovavau universitete Šveicarų kultūros centrui ir su tuometine „Romuvos“ vidurine mokykla, kuriai
vadovavo direktorius Vytautas Giedraitis, vykdėme sėkmingą projektą su šveicarais. Mokykla tikrai
labai gražiai pasirodė ir nuo to laiko mano įspūdžiai apie „Romuvą“ yra patys geriausi. Atvykus į
gimnaziją pirmasis įspūdis buvo taip pat labai geras - mokykla ne tik turtinga savo infrastuktūra, bet ir
turiniu, noru padėti mokytojui ir mokiniui kuo geriau čia jaustis, dirbti, mokytis. Taigi įspūdžiai tikrai
yra labai geri.
Ar Šiauliai yra Jūsų gimtasis miestas?
Taip, gimiau Šiauliuose, tik teko keletą metų gyventi Klaipėdoje, Šveicarijoje.
Papasakokite apie savo vaikystę, mokyklos laikus.
Vaikystė, mano nuomone, yra vienas gražiausių gyvenimo etapų, vienas iš tokių negrįžtamų dalykų –
daugelį dalykų gali pakartoti, bet vaikystės niekada. Mūsų vaikystė buvo tikrai kitokia nei dabartinių
vaikų, nes, jeigu dabar vaikus džiugina mobilieji telefonai, išmaniosios technologijos ir reikia labai daug
visokiausių „gudrybių“, technologijų, tai mano vaikystės laikais to nebuvo. Kalbant apie mokyklos

laikus, tai didžiausia technologija buvo mokytojas ir vadovėlis – tokie buvo mokymosi principai ir tų
galimybių nebuvo tiek daug, kiek mokiniai turi dabar. Nebuvo mainų programų, tiek galimybių visur
keliauti - buvo visiškai kitokie laikai. Kartais labai džiugu buvo po pamokų susitikti su klasiokais - kai
prie namų labai daug prisnigdavo daugiabučių kiemuose vykdavo „sniego karai“, mes lipdydavome
senius besmegenius, čiužinėdavome su pačiūžomis ir tai buvo labai didelis džiaugsmas, nes kitų
alternatyvų nebuvo. Išskyrus laidą „Labanakt, vaikučiai“ kažkokių ypatingų išmaniųjų atrakcijų mes
neturėjome, taigi išnaudojome tas galimybes linksmintis, kokios buvo įmanomos tais laikais.
Ar iš mokyklos laikų prisimenate kokių nors linksmų, netikėtų situacijų?
Iš mokyklos aš geriausiai prisimenu tą laikotarpį, kai buvau vienuoliktoje klasėje. Kaip tik tuo metu
įvyko lūžis ir Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Viena iš naujovių buvo galimybė nenešioti
mokyklinių uniformų, atsisakyti valgyti priešpiečius arba pietus, nes iki tol tai buvo privaloma. Taigi
mokykloje atsirado šiokių tokių laisvių. Taip pat prisimenu, kaip mes, tuometiniai vienuoliktokai,
išgyvenome Sausio 13-sios įvykius, kaip mokykloje buvo klausomasi radijo, jeigu buvo įmanoma, tai
netgi per pamokas žiūrėdavome televizorių, sekėme įvykius, per istorijos pamokas skaitėme tam tikrus
laikraščių straipsnius, nes interneto tuo metu dar nebuvo, taigi laikraščiai mums buvo aukso vertės,
buvome netgi „pasišovę“ vykti į Vilnių prie televizijos bokšto, bet tie jaunatviški mūsų planai tuo metu
sužlugo ir to nebepadarėme. Taigi įsimintiniausi buvo tie paskutiniai metai, kai stebėjome perėjimą iš
SSRS į nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Kodėl gerai mokėdama užsienio kalbą likote Lietuvoje?
Aš labai myliu Lietuvą. Aš manau, kad jokios pasagos laimės neatneš, turi jas prisikalti prie savo
kojų ir arti kaip arklys. Tai toks šiek tiek šiurkštokas pasakymas, bet aš manau, kad kiekvienas iš mūsų
gali susikurti tą „užsienį“ Lietuvoje. Tam tik reikia užsispyrimo, noro, ryžto ir tikslo gyvenime. Tiesą
sakant, nežinau, kodėl turėčiau būti ne Lietuvoje, ypač kai mes šiais laikais turime daug galimybių
keliauti, stažuotis, dalyvauti mainų programose ir pajusti tai, kas yra tas užsienis ir kas yra tos svetimos
šalys. Manau, kad vis dėlto mano studijų patirtis kitoje šalyje man parodė, kad integracija į kitą šalį yra
įmanoma, bet labai sudėtinga.
Papasakokite apie savo laisvalaikį
Laisvo laiko neturiu labai daug. Laisvalaikiu, jei yra galimybių, mėgstu keliauti, leisti laiką Lietuvos
pajūryje, turiu labai daug draugų, taigi mėgstu leisti laiką su jais. Turiu aštuonerių metų sūnų, kuris irgi
yra to laisvalaikio dalis, nes reikia skirti laiko ir toms vaikiškoms pramogoms bei atrakcijoms. Mėgstu
skaityti psichologinę literatūrą, nes teko dvejus metus studijuoti Vilniuje psichologijos akademijoje,
taigi laisvalaikiu domiuosi žmogumi, jo vidiniu pasauliu. Manau, kad tai ypač aktualu dabar, kai dirbu
su mokiniais.
Ar turite kokių nors autoritetų?
Autoritetu aš pavadinčiau vis dėlto ne žmogų, o tai, kas man gyvenime davė didžiausią postūmį – tai
pirmosios studijos 1995m, kai aš pirmą kartą patekau į Šveicariją ir gyvenau šveicarų šeimoje. Tuo metu
aš įsivaizdavau, kad mokėti vokiečių kalbą yra labai daug, bet kai aš patekau į šeimą, kurioje žmonės,
neturėdami filologo išsilavinimo, laisvai kalbėjo 5-7 kalbomis, aš supratau, kad mano vokiečių kalbos
mokėjimas nėra labai didelis dalykas. Ir visgi didžiulis autoritetas man yra pati Šveicarijos kultūra,
daugiakalbystė ir begalinė tolerancija, kadangi ten yra keturios valstybinės kalbos, labai yra daug mišrių
santuokų, vienoje šeimoje yra susimaišiusios skirtingos kalbos ir kultūros. Man jų tolerancija kalboms,
kitoms kultūroms ir ta tikroji demokratija yra didžiulis pavyzdys gyvenime, kuris pastūmėjo siekti tam
tikrų dalykų. Įvairioms gyvenimo situacijoms turiu mėgstamas sentencijas ir posakius. Štai vienas iš jų,
kuri skiriu savo mokiniams: „Kovok už savo svajones - ir tavo svajonės kovos už tave" (P. Coelho).

Abiturientų gyvenimo akimirkos
Kokiais prisiminimais grįsite ateities kelią? Kokias skaičiuosite pergales? Dėl ko liūdėsite?
Kiekvieną jūsų žingsnį lydėjo žodis, žvilgsnis, gestas…Ir kiekviena diena buvo pilna vilčių, tikėjimo,
svajonių… Kokiai ateičiai dvylika metų klojote pamatus? Gimnazijoje kiekviena diena buvo
įsimintina ir prasminga… Ir to jau niekas niekad nepakeis…

Vasario 18 vakarą į Šiaulių kultūros centro salę rinkosi ,,Romuvos” gimnazijos bendruomenė. Fojė
šurmuliavo abiturientai, jų tėvai, sesės ar broliai, krikštatėviai, močiutės, mylimieji… Būriavosi
mokytojai, mokyklų vadovai, svečiai. Skambėjo šnekos, aidėjo juokas…Salė buvo pilnutėlė. Prasidėjo
spektaklis. Tėvai sekė akimis savo vaikus, scenoje įkūnijusius įvairius siaubo komedijos ,,Barnabas
Kolinsas” personažus. Spektaklis vertė ir nusijuokti, ir susimąstyti… Kaip tikri profesionalūs aktoriai
scenoje tą vakarą gyveno abiturientai. Tai buvo jų visų diena – ir vaidinančių Šimtadienio spektalyje, ir
atėjusių į šventę, net ir tų, kurie dėl įvairių priežasčių liko namuose. 100 dienų iki ilgos, atrodo, amžinybę
trukusios gyvenimo atkarpos pabaigos… O tada egzaminai, galvos skausmas dėl teisingo ateities kelio
pasirinkimo ir tvirti žingsniai į išsvajotą savarankiško gyvenimo etapą. Bet dar visi kartu. Dar 100 dienų…
Net 100 ilgų parų... Tik 100 trumpų akimirkų…

ŠIMTADIENIO AKIMIRKOS

Mokomės mes ,,Romuvos“ mokykloj.
Čia daug draugų, čia visad linksma.
Nuostabią laidą turime,
Vienuolikta vadiname ją.

Šimtas dienų mums tik beliko
Mokytis ,,Romuvos“ mokykloj.
Egzaminai jau ne už kalnų,
Bet pasidžiaukime dar vienas kitu.
Apsižvalgykim, kiek daug šypsenų,
Linksmų ir besijuokiančių draugų.
Mokytojų ir mokinių,
Tėvelių ir gerbiamų svečių.
Liko šimtas dienų mums,
Liko šimtas dienų mums,
Liko šimtas dienų mums ,,Romuvoje“ .
Nebijokim klysti, nebijokim klupti,
Juk gyvenimas tik pradeda įsisupti.
Neskubėkim išeiti, dar pabūkim,
Bet ateitis labai vilioja ir rūpi.
Svajoti metas čia ir dabar,
Mėgautis kiekviena minute,
Juoktis, džiaugtis ir būt drauge,
Kurti rytojų ,,Romuvoje“.
Mes tikrai mylim ,,Romuvą“,
Mes tikrai mylim ,,Romuvą“
Bet netrukus išeisim
Ir paliksim ją jums.

Abituriento Teofilio Luotės

tėvelis kalba visų tėvų vardu...

Jungtinis abiturientų tėvelių ir auklėtojų choras

Gėlės spektaklio režisieriui Mindaugui
Jurevičiui iš abiturientės Godos Miltinytės rankų

PASKUTINIS SKAMBUTIS AIDĖJO...
Kvepia plaukai vėju
Byra į delnus minutės Ir žiedais rasotais...
Ateitį saujose laikom...
Ilgą kelią nuėjome,
Paskutinio skambučio
Kad trumpam sustotume... Aidas erdvėj išsidraiko...
R.Malinauskienė

„Romuvos“ progimnazijos mažieji šokėjėliai
kiekvieną pavasarį sveikina abiturientus ir palydi juos
iš klasių į bendrą šventę aktų salėje

Visas miestas žinojo – XI laida švenčia...

O salėje abiturientų laukė gimnazijos administracija, mokytojai,
tėveliai, svečiai, trečiokai...

Gegužės 27 d. gimnazijos aktų salėje vyko viena gražiausių dvyliktokų švenčių – Paskutinis
skambutis. Abiturientai iškilmingai palydėti iš „Romuvos“ uosto į platųjį, neramų ir kupiną netikėtumų
Gyvenimo vandenyną. Į simbolinį laivą jie pasiėmė viską, ką sukaupė per dvylika metų, praleistų
mokykloje: Tikslus, Žinias, Drąsą, Nuoširdumą, Iniciatyvumą, Gerumą, Meilę. XI laidos abiturientus
sveikino ir linkėjo gero vėjo mūsų mokyklos vadovai, „Romuvos“
progimnazijos direktorė, pirmoji mokytoja, tėveliai.. Abiturientai skaitė savo
Testamentą trečiokams, perdavė jiems- būsimiems gimnazijos šeimininkams
- mokyklos raktą. Skambėjo finalinė abiturientų daina. Jie pažadėjo visiems,
jog išsiskyrimo niekada nebus. Linkime abiturientams sėkmingai nugalėti
visas Gyvenimo vandenyno audras.
Abiturientus sveikina gimnazijos
direktorius Vytautas Giedraitis

Kalba „Saulės“ pradinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja
Aušra Gricienė

„Romuvos“ progimnazijos
direktorės Stanislavos Prazauskienės
linkėjimai

Abiturientų auklėtojos ir visuomet juos
globojusi vidurinio ugdymo skyriaus
vedėja Kristina Gerčaitė

Tėvelių vardu abiturientus sveikina
Neringa Grigaitienė, kuriai prieš 20 metų
„Romuvos“ vidurinėje mokykloje
skambėjo Paskutinis skambutis. Šiandien
Paskutinis skambutis aidi jos dukrai – 4e
klasės mokinei Gerdai Grigaitytei.

Mokyklai dovanojama vinjetė Gerdos Grigaitytės ir
Viliaus Priščepionoko rankose

Paskutinio skambučio šventės
akimirkos...

Abiturientų klasės

4a klasės auklėtoja ZITA SAVICKIENĖ

4b klasės auklėtoja NIDA VAIGAUSKIENĖ

4c klasės auklėtoja RASIDA lAURINAVIČIENĖ

4d klasės auklėtoja DIANA NEMEIKIENĖ

4e klasės auklėtoja RASA MALINAUSKIENĖ

NOMINACIJA „Metų abiturientas“
2015-2016 mokslo metai – dalykinės ir meninės, sportinės ir kūrybinės
veiklos, iniciatyvų, pergalių metai. Abiturientai gimnazijoje yra ta jėga, kuri dirba
energingai, atkakliai, atsakingai ir kryptingai. Jie žino, kad iš žinių aruodo, kuris
yra sukauptas gimnazijoje, semiasi paskutinį kartą, todėl stengiasi pasiimti kuo
daugiau.
Šie abiturientai, 4 metus besimokydami gimnazijoje, pasiekė daugiausiai...
GODA MILTINYTĖ
Visus ketverius metus gimnazijoje Goda mokėsi
tik labai gerai. Ji daugelio lietuvių kalbos, istorijos,
matematikos olimpiadų nugalėtoja, lietuvių kalbos ir rusų kalbos
raiškiojo skaitymo konkursų nugalėtoja. Goda
atsakingai atlieka įvairias užduotis, visada pilna
idėjų, kūrybinių minčių, entuziazmo. Ji
dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Ši
abiturientė - klasės ir gimnazijos renginių idėjų
generatorė, geba organizuoti veiklą ir suburti
žmones. Kokios veiklos besiimtų, Goda viską
atlieka itin gerai. Užsibrėžusi tikslą ar turėdama
užduotį, atiduos tam visą savo laiką ir širdį.Ji
kaip ugnelė, kuri liepsnoja bet kokiu oru. Jei
reikės – net sirgdama atliks tai, nuo ko priklauso
klasės ir mokyklos garbė ir prestižas. Ji lietuvių
kalbos olimpiados II- osios vietos laimėtoja,
rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkurse užimta I vieta, o VII respublikiniame
rusų kalbos meninio skaitymo konkurse - I vieta. Matematikos olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto
merginoms laimėta III vieta.
ILMENA POVILAITYTĖ
Ilmena –Mokinių seimo prezidentė. Ji koordinavo gimnazistų,
esančių mokinių seime, veiklą, organizuodavo renginius,
atsakingai atlikdavo įvairias užduotis, pati buvo pilna idėjų,
kūrybinių minčių, entuziazmo. Ilmena dalyvauja įvairioje
projektinėje veikloje. Ji geba organizuoti veiklą ir suburti žmones.
Visus ketverius metus, praleistus
gimnazijoje, Ilmena
mokėsi
labai gerai. Ji buvo lietuvių
kalbos
raiškiojo
skaitymo
konkurso nugalėtoja. Dalyvavo
įvairiuose
kitų
dalykų
konkursuose.
Linksma,
energinga, draugiška, veikli.

KAROLINA MISEVIČIŪTĖ
Karolina domisi daile, biologija. yra atvira ir
entuziastinga, pasitelkdama savo kūrybingumą ir
intuiciją gali įveikti visas sutiktas kliūtis. Ji dalyvavo
gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ ir
su komanda tapo laureate. Darbą
apie C3 ir C4 augalų augimo
efektyvumą skirtingomis aplinkos
sąlygomis pristatė respublikinėje
moksleivių gamtos mokslų ir
Šiaulių
Universiteto
konferencijose. Taip pat dalyvavo
anglų
kalbos
olimpiadose
mokykloje (1 vieta) ir Šiaulių
miesto anglų kalbos olimpiadoje
(4 vieta) 2014-2015 m.. dalyvavo
kituose anglų kalbos konkursuose
(Požėlaitės- Davis kūrybinio rašinio konkurse, mokyklos raiškiojo skaitymo
konkurse). Aktyviai dalyvavo klasės ir mokyklos veikloje, vedė mokyklos
(Šimtadienio šventė) ir miesto (Teodoro Grotuso konkursas) renginius.
LINAS SASNAUSKAS
Tylus, mėgiamas draugų. Dalyvauja
visur, kur reikia dalyvauti... Labai mandagus, vyriškai
santūrus, atsakingas, patikimas, geranoriškas, apdairus visada atsiras tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Itin gabus
ir imlus tiksliesiems mokslams. Jau 1-oje, 2-oje ir 3-oje
klasėse jis buvo Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities
matematikos olimpiadų ir konkursų prizininkas. Šis vaikinas
ne kartą sėkmingai apgynė „Romuvos“ gimnazijos garbę ir
garsino jos vardą Šiaulių mieste bei Šiaulių apskrityje.
Šiemet
sėkmingai
sudalyvavo
Matematikos
olimpiadoje – konkurse Šiaulių krašto vaikinams (I vieta),
Šiaulių apskrities mokinių komandiniame matematikos
uždavinių sprendimo konkurse
(I vieta). Pateko į
Matematinio Respublikinio konkurso „Kengūra“ geriausiųjų
50-ką ir buvo apdovanotas atminimo dovanėle. Sėkmė
lydėjo net ir 25-ajame anglų kalbos kūrybinio rašymo
konkurse Isolde I. Poželaitės-Davis premijai laimėti (I vieta).

Užvertėme dar vienos gimnazijos Metų knygos paskutinį puslapį. Prasmingų
akimirkų mozaika sudėliota. Išlydėjome XI laidos abiturientus, į jų suolus sės būsimi
gimnazistai, kurie su nerimu laukia rugsėjo pirmosios, paskutine mokykline vasara
džiaugiasi tie, kurie jau sakosi esą ketvirtokai. Rudenį gimnazijos bendruomenė
pradės rašyti dar vieną gimnazijos Metų knygą, kuri primins gražiausias mokyklines
akimirkas. Ir vėl visiems labai reikės

TIKĖJIMO IR PASITIKĖJIMO,
DRAUGYSTĖS IR PAGARBOS,
ATSAKOMYBĖS IR PAREIGINGUMO,
RYŽTO IR UŽSISPYRIMO,
DRĄSOS IR VALIOS,
IŠMINTIES IR IDĖJŲ,
KŪRYBIŠKUMO IR ĮKVĖPIMO,
SVAJONIŲ IR VAIZDUOTĖS.
SĖKMĖS!

