
2017 m. vasaris

Vasaris – trumpas, bet turtingas mėnuo. Abiturientams - ilgai laukta
Šimtadienio akimirka. Lietuva švenčia savo valstybės atkūrimo dieną -Vasario
16-ąją. Vasario 22 dieną gimnazijos bendruomenė rinkosi į konferenciją.
Gimnazistai – tarptautinių projektų dalyviai – vyko į Vokietiją. Ir dar...
Sportavome, dalyvavome konkursuose, šokome, rimtai mokėmės ir
linksminomės... Priiminėjome svečius – progimnazijų aštuntokus, kurie ateityje,
tikimės, taps mūsų bendramoksliais... Taigi taip gyvenome vasario mėnesį....

Vasario 9 d. mūsų gimnazijos
abiturientai jau nuo ankstaus ryto skubėjo
į Šiaulių kultūros centrą. Ten vyko
ketvirtokų šimtadienio šventė „Šimtas ir
viena naktis“. Tradiciškai mokiniai
sukūrė vaidinimą. Šį kartą tai buvo
spektaklis „Šešėlis“ pagal Jevgenijaus
Švarco pjesę. Beveik šešis mėnesius
abiturientai ruošėsi šiam pasirodymui, o
jiems padėjo ir talkino teatro mokytojas
Mindaugas Jurevičius bei šokių mokytoja
Arnolda Kapačinskienė. Kaip ir
kiekvienais metais, ketvirtadienį vyko du
pasirodymai: 12 valandą gimnazistai
vaidino mokiniams ir draugams, o 18
valandą – mokyklos bendruomenei,
buvusioms mokytojoms, tėveliams.
Vakare žiūrovai turėjo galimybę išvysti
ne tik vaidinimą, bet ir trečiokų muzikinį
pasirodymą, ketvirtokų šokius, paklausyti
nuoširdžiai skaitomų posmų, išgirsti
gimnazijos direktoriaus, tėvelių
sveikinimus. Ketvirtokai didžiuojasi
puikiai pavykusiu spektakliu, įvertintomis
pastangomis, džiaugiasi nuostabiu laiku,
praleistu  kartu su artimais žmonėmis, ir
dėkoja klasių auklėtojoms už pagalbą
rengiant šventę. Po greit prabėgusio
savaitgalio abiturientai vėl uoliai ruošis
egzaminams. Juk liko tik 100 dienų.

Dovilė Gustytė, „Romuvos“ gimnazijos
abiturientė Abiturientų auklėtojos ( iš kairės):

Vida Norvaišienė. Danguolė Gaubienė, Rita
Švedienė, Rasa Švobaitė, Dona Jaugienė



LMS Žiemos forumas 2017- XXIII Neeilinė Asamblėja

Vasario 10-12 dienomis Kaune vyko LMS organizuojamas renginys- Žiemos forumas 2017- XXIII Neeilinė
Asamblėja. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazistai, Šiaulių miesto
mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai - Gabrielius
Zauragas, Beata Žiogaitė, Darija Gudaitytė, Augustė
Lemežytė, Karolina Rekštytė, o mokyklą renginyje atstovavo
gimnazijos Mokinių seimo prezidentė Gabija
Norkevičiūtė. Forumo metu moksleiviai klausėsi politikų
Gabrieliaus Landsbergio, Mykolo Majausko, keliautojo Manto
Žalkausko paskaitų, dalyvavo darbo grupėse, kėlė mandatus
Asamblėjos metu, kur buvo nagrinėjami du
dokumentai: Rezoliucija dėl vaikų emocinės aplinkos gerinimo
Lietuvoje ir rekomendaciniai mokyklos tarybos veiklos
nuostatai. Dalyvaudami šiame renginyje gimnazistai prisidėjo
prie geresnės moksleivių ateities kūrimo ir lavino savo
kompetencijas. Gimnazijos prezidentė Gabija Norkevičiūtė

Abiturientai susibūrė bendrai nuotraukai... Juk to
pakartoti daugiau neteks... Liko 100 dienų kartu...

Vakaro vedėjai abiturientai Dovilė
Gustytė ir Paulius Marcinkus
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Ugdyti kartu lengviau

Vasario 22 d. vyko tradicinė gimnazijos bendruomenės (mokinių,
jų tėvų, mokytojų) konferencijja „Bendruomenės lūkesčiai ir jų
įgyvendinimas „Romuvos“ gimnazijoje“, kurios tikslai - dalintis
patirtimi bei idėjomis, ieškoti veiksmingų bendradarbiavimo būdų,
siekiant, kad mokinių, tėvų, pedagogų lūkesčiai taptų realybe.

Konferencijos svečius ir dalyvius sveikino bei gero darbo linkėjo
direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir konferencijos organizatorė
Vanda Martina Sitnikienė. Ji pasidžiaugė, kad graži ir patvari
mokytojų, tėvų, mokinių bendruomenystė gimnazijoje puoselėjama
nuo jos įkūrimo - 2005 metų, ir pažymėjo, jog labai svarbu
išsiaiškinti, ar bendruomenės narių lūkesčiai šiandien panašūs, kiek
jie skiriasi, kas trukdo siekti bendrų tikslų.

Pirmąjį pranešimą ,,Bendradarbiavimas – kelias į sėkmę“ skaitė
tėvų atstovė, gimnazijos tarybos pirmininkė Rasa Pocevičienė.
Teigdama, kad visų bendras tikslas – vaikas, ji akcentavo, jog bendradarbiaujant būtinas pasitikėjimas. Mokinių seimo
atstovės 2a klasės mokinė Gerda Kvitko ir 3b klasės mokinė Evelina Jarockytė pristatė gimnazistų apklausos ,,Kaip aš
jaučiuosi?“ rezultatus. Jų nuomone, saugus ir patenkintas „Aš“ – kelias į sėkmę.
Mokytojos Diana Nemeikienė ir Ingrida Saunorienė dalijosi patirtimi, įgyta dalyvaujant Erasmus + mokyklinio

ugdymo darbuotojų mobilumo projekte „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei mokyklai praktika tarptautiniame
kontekste“. Pranešimą ,, Ugdymas šiandien: individualių poreikių ir galimybių dermė“ jos pradėjo probleminiu
klausimu: kokia mokykla – gera mokykla? Siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos didžiausias iššūkis tenka
mokytojui. Tačiau mokytojos ragino tėvus motyvuoti savo vaikus sėkmei ir patarė mokyti savo vaiką mokytis, dažniau
pasidžiaugti jo sėkmėmis, nors ir labai mažomis, padėti suprasti nesėkmių priežastis, stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi,
padėti įveikti jam egzaminų baimę, susiplanuoti ateitį, bendradarbiauti su mokytojais, gerbti vaiko privačią erdvę.

Gimnazijos psichologė Virginija Servutienė konferencijos pabaigoje teigė, kad nėra tėvų, nenorinčių bendradarbiauti
su mokykla ir mokytojais. Tradicinė susirinkimo forma šiandien nepakankamai efektyvi, tėvai užimti, sunku rasti laiko
susitikimams su mokytojais, todėl siūlė ieškoti naujų būdų, kaip įtraukti daugiau tėvų į gimnazijos bendruomenės
gyvenimą. Džiugu, kad tėvai ne tik skaito gimnazijos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne pateiktą
informaciją, bendrauja telefonu su mokytojais, lankosi klasės ir gimnazijos susirinkimuose, dalyvauja Tėvų dienose,
klasės ar gimnazijos renginiuose, bet ir mokyklos tarybos, atestacinės komisijos, bendruose tėvų, mokytojų, mokinių ir
administracijos pokalbiuose, diskusijose. Apibendrindama konferencijos darbą direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vanda Martina Sitnikienė pažymėjo, kad vaikams, tėvams ir mokytojams svarbu išmokti susikalbėti, nuolat domėtis
vieni kitais, rodyti iniciatyvą, kartu spręsti iškilusias problemas, o ne bėgti nuo jų, dalintis atsakomybe, tuomet
mokinių, tėvų ir mokytojų lūkesčiai taps realybe. Nuoširdžiai tikimės, kad bendromis pastangomis galima stiprinti

šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, darantį teigiamą įtaką vaiko
sėkmei.

Mokytoja Rasida Laurinavičienė

Kaip svarbu, kai tavo veikla, tavo darbas, tavo džiuginantys
rezultatai yra pastebimi, įvertinami, kai kažkas tau  spaudžia

ranką ir sako – ,,Esi šaunuolis!”
Pasidžiaugta antrų klasių mokinių pasiekimais

Vasario 20 dieną į aktų salę susirinkusiems antrokams
gimnazijos direktorius V. Giedraitis ir pagrindinio ugdymo skyriaus
vedėja T. Tekorienė dėkojo už jų pasiekimus, džiaugėsi kiekvieno
sėkme. Anot direktoriaus, smagu, kad pasirodant olimpiadų,
konkursų, varžybų rezultatams visada laimėtojų ir laureatų
sąrašuose yra antrų klasių mokinių. Džiugina ir pirmo pusmečio
rezultatai. Dešimt antrokų: Deimantė Jagminaitė, Ignė Laurynaitė,
Ričardas Navickas, Greta Petrauskaitė, Rūta Švambarytė, Vilita
Vainauskaitė, Eidvidas Šatkauskas, Deimantė Šatkauskaitė, Ema
Degutytė, Greta Kvičiūtė, šį pusmetį baigė labai gerai, 54 mokiniai
be šešetų, o Emilija Japertaitė ir Gabija Stonytė nepraleido nė
vienos pamokos. Manoma, kad antro pusmečio rezultatai bus dar
geresni, o gimnazistų pagerbimo renginyje „Romuvos“ garbė“
gimnazijos vadovai dėkodami spaus ranką ne vienam antrokui.

2a klasės auklėtoja Giedrė Samalionienė



Neįdomu gyventi, jei niekada tavo namų slenksčio neperžengia
draugai. Mes džiaugiamės, kad mus dažnai aplanko mūsų draugai –
progimnazijų aštuntokai. Jiems tai ne tik pasisvečiavimas, bet ir tam
tikros „žvalgytuvės“. Kaip gyvena, kuo turtinga ta mokykla, kurioje
galbūt jiems teks mokytis toliau, baigus mokslus savosiose progimnazijose. Nors ir labai jiems liūdna palikti jas,

bet laikas bėga ir neišvengiamai tenka žengti žingsnį pirmyn.
Svečiuose - „Sandoros“ aštuntokai

Vasario 8 dieną gimnazijoje lankėsi aštuntų klasių mokiniai iš
„Sandoros“ progimnazijos. Karjeros diena „Mano sėkmės
mokykla“ – puiki galimybė ne tik susipažinti, bet ir sužinoti daug
naudingos informacijos, pasidalinti patirtimi, imtis bendros
veiklos. Gimnazistai svečiams pristatė mokyklos mokymosi bei
laisvalaikio erdves. Dalykų mokytojai svečiams vedė įdomias
pamokas, kurių tikslas – padėti atsakyti į klausimą: „Kas yra
sėkmės mokykla?“.

AKTUALU ABITURIENTAMS... IR NE TIK...
Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus galima pagalvoti...
Apie studijas Danijoje

Vasario 13 dieną apie studijas Danijoje mūsų gimnazistams pasakojo KALBA.LT
atstovas Romanas Šarpanov. Svečias atkreipė gimnazistų dėmesį į tai, kuo ypatingos ir
išskirtinės yra studijos Danijoje, kaip pildyti dokumentus, pasiruošti stojimo
procesui. Susitikimo metu mokiniai turėjo galimybę konsultuotis jiems aktualiais studijų
pasirinkimo klausimais. Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė

Šaunieji antrokai....



KAIP MES ŠVENTĖME SAVO ŠALIES
99-ĄJĮ GIMTADIENĮ...

Vasario 16-ąją „Romuvos“
gimnazistai kartu su miestiečiais ir
miesto svečiais paminėjo Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Mūsų, jaunųjų žurnalisčių, kelionė

prasidėjo 21 maršruto autobuse, kur mus pasitiko aktoriai,
skaitantys poeziją. Šią poezijos skaitymo akciją surengė „Laiptų
galerija“ ir Šiaulių dramos teatras. Aktorių skaitoma poezija
sukūrė labai jaukią atmosferą bei šventinę nuotaiką. Smagiausia

buvo tai, kad kai kuriuos eilėraščius net prisiminėme ir galėjome deklamuoti
drauge. Atvykę į sutartą vietą, miesto centrą, susitikome su kitais
romuviečiais bei mus lydinčiais mokytojais ir visi kartu nukeliavome į
Prisikėlimo aikštę, kur 12 valandą Šiaulių dramos teatro aktoriai atliko

teatralizuotą Lietuvos Nepriklausomybės akto pasirašymo
inscenizaciją. Po to buvo iškilminga Lietuvos trispalvės
pakėlimo ceremonija. Lietuvos himną, kartu su visais
renginio dalyviais, sugiedojo vokalo studija „Ro-ko-ko“.
Visus su valstybės švente pasveikino miesto meras Artūras
Visockas ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Pasibaigus šventei prasidėjo orientacinis žaidimas
„Nepriklausomybes keliu“, kuriame dalyvavo ir mūsų
gimnazijos mokiniai. Visą dieną mieste vyko gausybė
renginių, koncertų, nemokamai veikė muziejai. Visi kartu
patriotiškai paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šventę bei labai smagiai praleidome laiką.

Augustė Mockutė, 1c



Vasario 13 – 15 dienomis gimnazijoje vyko Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti skirti renginiai. Gimnazistai vykdydami
projektą „Nepamiršta istorija“ dalyvavo susitikime su LPKT bendrijos
Šiaulių skyriaus pirmininke Elžbieta Bagdoniene ir pilietinėje
iniciatyvoje ,, Trispalvis“. Mokiniai rinko artimųjų prisiminimus apie jų
kovą už laisvę, stengėsi kūrybingai pavaizduoti Lietuvos kelią į Vasario
16 –ąją , dainavo ir šoko. 1-3 klasių gimnazistai renginių ciklą
užbaigė pilietiškumo projekto „Valstybingumo kuluarai istorijos
paradigmose“ edukacine išvyka į Radviliškio raj. Minaičių kaime
esantį LLKS Tarybos 1949 m. deklaracijos paskelbimo memorialą.

Istorijos mokytoja Nida
Vaigauskienė

„Karjeros dienos” svečiai –
„Rasos“ progimnazijos aštuntokai

Vasario 24 dieną gimnazijoje lankėsi gausus būrys
aštuntokų iš „Rasos“ progimnazijos. 8A ir 8B klasės
mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų

kalbos, istorijos,
matematikos

pamokose, užsiėmime „Karjeros planavimo žingsniai“, susitiko su
gimnazijos direktoriumi, Mokinių seimo nariais. Iš svečių sulaukta daug
gražių atsiliepimų, dauguma aštuntokų neslėpė susižavėjimo gimnazijos
aplinka, sutiktais dalykų mokytojais.

Visa gimnazija – į lietuvišką filmą
„Emilija iš Laisvės alėjos“

Vasario 27 dieną mes, romuviečiai, kolektyviai aplankėme Šiaulių PC ,,Akropolis“ esantį
kino teatrą ,,FORUM CINEMAS". Žiūrėjome naują lietuvišką filmą „Emilija iš Laisvės
alėjos“. Filmas truko 2valandas, tačiau, kaip po filmo peržiūros įspūdžiais dalijosi

gimnazistai, laikas prabėgo labai greitai,
nes filmas  visiems patiko. Jie pripažino,
kad žiūrint tokius filmus reikia gerai žinoti
istoriją, tad nuo šiol istoriją studijuos dar
uoliau. Filmas paliko gilų įspūdį. Po kiek
laiko gimnazistai prisipažino, kad tą dieną
po filmo peržiūros jie jautėsi gana keistai, į daugelį dalykų pažvelgė
kitomis akimis. Tad nuo šiol domėsimės ne tik koviniais užsieniečių
filmais ar graudžiomis melodramomis, bet ir gerais ( TIKRAI
GERAIS!!!!!!) lietuviškais filmais.    Mokytoja Rasa Malinauskienė

Romuviečiai kino salėje



Laikas gyventi yra DABAR
Nepavėluok...

Filosofai, išminčiai sako, kad gyvenime pati svarbiausia akimirka
yra DABAR. Dabar reikia džiaugtis, dabar mylėti, dabar veikti, dabar
mokytis... Tai, kas buvo prieš akimirką, negailestingai tapo istorija, o
ateitis... Ateitis – didžiausia paslaptis, kuri, tikime, bus įminta... Bet
dar  ne dabar... O TU gyveni dabartyje... O jei tą dabartį išgyveni
nuolat vėluodamas – į susitikimą, į renginį, į pamokas? Jei esi
svarbus – susitikime tavęs palauks, palauks net tada, jei vėluoji į
pasimatymą su mylimu žmogumi... Jis išsaugos tuos žodžius, kuriuos
norėjo tau pasakyti, ir ištars juos vėliau... Žodžiams nieko nenutiks... Bet tik įsivaizduok, kad laukdamas
pasimatymo mylimas žmogus visus žodžius ištarė vėjui tuo laiku, kai tu turėjai stovėti šalia... Ir tu jų neišgirdai...

Taip tu neišgirsti tų žodžių, kuriuos mokytojai ištaria pamokoje tau, o tavęs pamokoje NĖRA. Tu vėluoji!!!
Vėluoji sužinoti kažką naujo, vėluoji išgirsti tą mintį, kuri priverstų tave susimąstyti, kuri galbūt pakeistų tavo
nuostatas ar duotų atsakymą į klausimą, kuris jau seniai tave kankino...

Laikas – gyvenimo dovana. Jei skaičiuojame pinigus, kodėl netaupome laiko?
Manai, kad jo turi labai daug? Gal... Bet netgi tuo atveju privalai kiekvieną savo
gyvenimo akimirką išnaudoti prasmingai, nes jei elgsiesi kitaip, tave laikys
neišmintingu žmogumi. O tokiu juk nenorėtum būti....

Ir nesvarbu, kad gimnazijos mokymosi sutartyje parašyta, kad mokinys
įsipareigoja susipažinti su mokinio elgesio taisyklėmis ir jų besąlygiškai laikytis
( Mokymo sutarties 3.1 punktas), kad mokiniai privalo nuolat lankyti pamokas,
nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti į pamokas. SVARBU, kokią
sutartį tu, kaip protingas ir atsakingas žmogus, esi pasirašęs su savimi, savo
sąžine.

Gimnazija moko ne tik matematikos, fizikos, istorijos, lietuvių kalbos ar kitų dalykų. Gimnazijoje mokomės
būti atsakingais žmonėmis. Tokiais, kurie žengs į gyvenimą išsinešdami visas žinias, gautas pamokose. O ką
išsineši, jei į pamokas nuolat vėluoji? Išgirstą pusę sakinio, išspręstą pusę uždavinio, išgirstos pusę minties?

Ir jei rytais tave vėluojantį gimnazijos fojė pasitinka direktorius, pavaduotoja ar socialinė pedagogė, tai
nereiškia, kad jie daugiau neturi ką veikti. Tiesiog TU jiems ir visiems mokytojams esi svarbus. Jie palieka savo
darbus ir eina laukti tavęs, kad tu suprastum, jog VĖLUODAMAS TIESIOG TUŠČIAI ŠVAISTAI SAVO
GYVENIMO LAIKĄ. Jie nusprendė savo gyvenimą skirti jaunų žmonių mokymui ir auklėjimui, tai nori, kad
TU mokykloje gautum viską, ką ji duoti.

Nevėluok, brangink savo gyvenimo laiką, gerbk save ir kitus... Būk punktualus. Tai – labai
gerbtina savybė. Ne veltui sakoma –„ Punktualumas – karalių privilegija“.

Juk esi išmintingas žmogus... Esi gimnazistas... O tai skamba išdidžiai...
O vėluojantis išdidumą praranda...

LAIKAS – PATS
BRANGIAUSIAS DALYKAS...

NEPAMIRŠK TO...



Tarptautinio projekto Erasmus+ S.H.A.R.E
dalyvių mokymai Maximilian-Kolbe

gimnazijoje (Kelnas, Vokietija)

Šiais mokslo metais mūsų gimnazija kartu su partneriais iš
Vokietijos, Anglijos, Norvegijos, Graikijos ir Lenkijos
dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte S.H.A.R.E (Sports,
Health, Addicions, Relaxation in Education). Projektas
vykdomas dvejus metus. Jo tikslas- supažindinti jaunus žmones
su sveikos gyvensenos aspektais, tokiais kaip: sveika mityba,
sportas, atsipalaidavimo būdai, kaip išvengti priklausomybių ir
aktyviai bei sveikai gyventi. Sausio 29 - vasario 3 dienomis
Kelne vyko pirmasis dalyvių susitikimas. Mokiniai ir mokytojai mokėsi įvairių atsipalaidavimo technikų (rankų

masažas, joga), dalyvavo edukacinėje programoje
Olimpiniame muziejuje, kartu su pabėgėlių vaikais,
kurie mokosi Maximilian-Kolbe gimnazijoje, diskutavo
apie streso priežastis ir pasekmes. Daug dėmesio buvo
skirta sveikai mitybai. Dalyviai tyrinėjo sveiko maisto
pasiūlą viešojo maitinimo įstaigose. Sukurtas
klausimynas, kuris padės nustatyti kiekvienos projekte
dalyvaujančios mokyklos sveikatingumo lygį. Projekto
metu mokiniai lankėsi ir aktyviai dalyvavo įvairių
dalykų pamokose. Susipažino su Vokietijos kultūra ir
Kelno miestu. Mokytojos Diana Nemeikienė ir Joana
Mekšriūnienė

„Šis projektas man
suteikė tarpkultūrinės patirties. Žinoma, pagilino ir anglų bei vokiečių kalbų
įgūdžius. Projekto dalyviai iš įvairių valstybių, skirtingos jų nuomonės praplėtė
mano akiratį, suteikė galimybę pajusti, ką reiškia mokytis svetimos šalies
mokykloje. Visos projekto metu vykusios veiklos mane dar labiau paskatino
pozityviai mąstyti, laikytis sveikos gyvensenos“ – teigia Gabija Martišiūtė iš
2a klasės. „Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę patobulinti savo anglų
kalbos gebėjimus. Tai man labai svarbu. Be abejonės, nauja aplinka, žmonės,
visiškai kitokia mokyklos sistema privertė mane susimąstyti apie mokyklų
skirtumus Europoje, apie jaunimo požiūrį į sveiką gyvenseną. Šis projektas man
suteikė daug naudingos patirties!‘‘ – Justė Stankaitytė, 2a klasė.

Vasario 16 dieną Šiauliuose vyko orientacinio
bėgimo rungtis. Mūsų komanda susirinko po

iškilmingo vėliavos pakėlimo Prisikėlimo
aikštėje. Po starto gavome voką, kuriame buvo
rašiklis, žemėlapis su įvairiose miesto vietose

išdėstytais punktais ir užduotys, kurią nubėgę į
punktą turėjome atlikti. Užduotys buvo 35. Mūsų

komanda iš pradžių ėjo į Senąsias kapines, kur
reikėjo surasti lakūnų kapus. Pakeliui iš kapinių
įvykdėme dar 10 užduočių. Nuėję prie „Aušros“
skulptūros skaičiavome spindulius ant žemės ir
šaukėme – „Prezidente!”. Čia mūsų kelionė ir

baigėsi, nes kitų punktų nebeieškojome, tiesiog
tam pritrūko laiko. Bet laiką praleidome puikiai.

Buvo smagu.
Taip mes šventėme Vasario 16-ąją....

Nedas Pranckus, 1d klasė

Centre su gražia Lietuvos
vėliavos spalvų kepuraite
– jaunasis skautas Grantas

Šapkinas ( 1d)

Kairėje – pasakojimo
autorius Nedas
Pranckus (1d)



MŪSŲ PERGALĖS

Elžbieta Stankūnaitė, 2d klasės mokinė, užėmė III vietą Šiaulių
miesto 1-2 klasių mokinių anglų kalbos konkurse. Gegužės 5-6 d.d.
Elžbieta dalyvaus šio konkurso respublikiniame ture. Mokinei
pasiruošti olimpiadai padėjo mokytoja Virginija Latožienė.
Džiaugiamės Elžbietos laimėjimu ir linkime sėkmės
respublikiniame ture.

Meninio skaitymo konkurso
laureatė

Sveikiname 2c kl. mokinę Miglę
Lazdauskytę (mokytoja Dalia
Četvergienė), miesto meninio

skaitymo konkurse įveikusią stiprius
konkurentus ir laimėjusią II vietą.

Sveikiname 1 d klasės mokinę Aleną Knyazevą, kuri 2017 m. vasario 7
d.  laimėjo II vietą Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų 7-11 klasių
mokinių rusų (užsienio) kalbos rašinio konkurse „Pasaka apie atgijusį
daiktą“. Mokinę konkursui rengė rusų kalbos mokytoja Elena Nachataya.

Šiaulių miesto mokinių fizikos olimpiados nugalėtojai

Vasario 3 d. Juliaus Janonio gimnazijoje gimnazijoje įvyko 65-
iosios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto turas.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazistų laimėjimais. 4a
klasės mokinys Jokūbas Pelanskis užėmė pirmąją vietą tarp
miesto dvyliktokų (mokytoja Aurelija Pelanskienė), 2a klasės
mokinys Ričardas Navickas nenugalimas buvo tarp miesto
antrokų (mokytojas Romualdas Uža) ir Eglė Tankelevičiūtė

užėmė trečiąją vietą tarp miesto trečiokų (mokytojas
Romualdas Uža). Sveikiname prizininkus ir linkime sėkmės
respublikinėje olimpiadoje ir kituose konkursuose. Taip pat

dėkojame kitiems gimnazistams sėkmingai atstovavusiems mūsų
gimnaziją.

28–asis Lietuvos mokinių fizikos čempionatas

Paskelbti 28-ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionato rezultatai. Sveikiname 4a
klasės mokinį Jokūbą Pelanskį, laimėjusį 2–ąją vietą (mokytoja Aurelija

Pelanskienė). Džiugina ir 3a klasės moksleivių Rimanto Januškevičiaus bei
Eglės Tankelevičiūtės (mokytojas Romualdas Uža) pasiekimai. Jie pateko į

geriausiai fiziką mokančių vienuoliktokų dvidešimtuką. Didžiuojamės ir linkime
sėkmės.



Gimnazijos psichologė Virginija Servutienė
konsultuoja individualiai ir grupėje, vykdo

psichologinį švietimą. Konsultacijoms iš anksto
registruotis telefonu 867005160 arba e-adresu

v.servutiene@gmail.com.

Tradicinė Šiaulių šventė „Marguok!

Tradicija jau tapusi miesto šventė „Marguok“ kovo 10-11 d. sugrįžta su naujomis veikloms ir pavadinimu
„Marguok! Verbuok! Su Lietuva!“ Renginys bus turtingas ir prasmingas – kovo -11-ąją Nepriklausomybės
atkūrimo šventinius jausmus žadins į orą paleisti 11 baltų balandžių. Miesto bulvare šėls Didžioji mugė. Šventėje
bus gyvų „eksponatų“, su kuriais galės pramogauti ir mažieji šventės dalyviai. Kartu kurti verbas ir dažyti
margučius kvies šalies tautodailininkai. Bus gausu patriotiškų akcijų - atėjusieji į šventę su tautiniu kostiumu ar jo
fragmentu turės galimybę laimėti kvietimus į Šiaulių turizmo informacijos centro organizuojamas ekskursijas,
kurių netrūks abi šventės dienas.

Psichologas
kviečia

KOVO MĖNESIO ŽYMIOS
DATOS

03 - Tarptautinė rašytojų diena. Lėlių šventė.
04 - Šv. Kazimieras, Kovarnių diena.
08 - Tarptautinė moters diena.
10 - 40-ties paukščių diena.
11 - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
15 - Europos vartotojų diena.
16 - Knygnešio diena.
19 - Šv. Juozapas, Pempės šventė.
20 - Pavasario lygiadienis. Žemės diena.
21 - Tarptautinė miego diena. Pasaulinė poezijos diena.
23 - Pasaulinė meteorologijos diena.
24 - Tarptautinė tuberkuliozės diena.
25 - Blovieščiai, Gandro šventė. Apsireiškimas Šv. Mergelei Marijai.
27 - Tarptautinė teatro diena.
29 - Lietuvos įstojimo į NATO diena.

Renginiai Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo

dienai paminėti

ŠVENČIAME  KOVO 11-ĄJĄ

Gimnazijos laikraščio numerį parengė „Jaunųjų žurnalistų klubas“.
Konsultavo ir maketavo Rasa Malinauskienė
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