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Rugsėjo 1-osios šventė
Pradėkime mokslo metus tikėjimu ir pasitikėjimu.... Tikėkime savimi, savo jėgomis, savo

draugais, pasitikėkime mokytojais... Tikėkime, kad šiame pasaulyje didelė jėga yra žinios...
Gyvenkime jausdami atsakomybę už šią dieną ir už ateitį... Ir šiandien yra ta diena, kai dedame

tvirtą pamatą ateičiai... Netiki? Patikėk... Ateitis atsivers ir galėsi patikrinti...

Reikia tikėti. Reikia labai tikėti,
kad, ranką iškėlus, iš dangaus imtų krist mana.
Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti –

savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.

Just. Marcinkevičius

KOKIOJE GIMNAZIJOJE MOKOMĖS?

13-asis „Veido“ Lietuvos gimnazijų reitingas: pagal 2016 metų valstybinių
egzaminų, priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus ir laimėjimus dalykų
olimpiadose įvertintos 365 gimnazijos. „Romuvos“ gimnazija šiame reitinge -

penkiolikta šalyje ir antra Šiaulių
mieste.

Pavasarį iš 2 proc. paramos lėšų gimnazijoje įrengtos poilsio
zonos, kuriose mokiniai per pertraukas ir po pamokų gali žaisti stalo
futbolą, stalo tenisą, biliardą. Šios aktyvaus poilsio erdvės
gimnazistų iškart buvo pamėgtos, todėl, atsižvelgus į jų

pageidavimus, nupirktas dar vienas stalo teniso stalas. Tad romuviečiai gali ilsėtis aktyviai.



Mokslo metus pirmokai pradėjo tradicine kelione į Naisius

Gimnazijos slenkstį peržengę „Romuvos“ pirmokai mokslo metus pradėjo pažintine kelione į Naisių miestelį,
kuris 2015 metais buvo paskelbtas pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Šį miestelį ir „Romuvos“ gimnaziją
sieja graži draugystė. Ne pirmus metus gimnazijoje vykdomas Z.Gėlės-Gaidamavičiaus kūrybinis projektas
jungia mokyklos bendruomenę ir Naisių literatūrinį muziejų. Rugsėjo 2-osios rytą dviem autobusais 4 pirmokų
klasės kartu su auklėtojomis Nida Vaigauskiene, Simona Zoniene, Rasida Laurinavičiene, Rasa Malinauskiene ir
dailės mokytoja Armidija Biliuviene pajudėjo į Naisius. Pirmokai susipažino su gimtaisiais jaunojo Naisių poeto
Zigmo Gėlės – Gaidavavičiaus namais, tapusiais literatūriniu muziejumi. Kultūros centre gidė papasakojo apie
Naisių miestelį, jo istoriją, apie kultūros mecenatą Ramūną Karbauskį. Naisiuose vyksta kultūriniai renginiai,
puoselėjamas ir ypatingai gražinamas miestelio
kraštovaizdis. Pirmokai drąsiai kopė į Naisių
žaliojo amfiteatro viršūnę, žavėjosi nuo aukštumos
atsiveriančiu nuostabiu vaizdu, grožėjosi
medinėmis baltų dievų skulptūromis, ilsėjosi
ant apeiginių akmenų, stebėjosi iš žemės gelmių
išnirusiomis žalčių karalių skulptūromis.

Mokslo metus pradėjome
prasminga pažintimi su savo

gimtuoju kraštu.

KELIONĖS
AKIMIRKOS...



Kai rytais suboluoja balzganos miglos, o į langą vėjui alsuojant ima belsti
jurgino žiedas, gimnazijos direktorius VYTAUTAS GIEDRAITIS žino –vėl

kiekviena diena bus pilna jaunų žmonių balsų, spindės jų akių šviesa,
kasdienybė bus pripildyta jų širdžių troškimų... Beliks pasiraitoti rankoves ir

pirmyn... Kur jaunos širdys kviečia... Reikės padėti jaunam žmogui rasti
vietą šiame gyvenime...

Interviu su mokyklos direktoriumi VYTAUTU GIEDRAIČIU

Kaip jaučiatės prasidėjus mokslo metams? Nekamuoja šiokia tokia įtampa?

- Man šitas rugsėjis yra keturiasdešimt antras gyvenime. Pradėjau dirbti mokytoju besimokydamas Šiaulių
institute, pirmame kurse. Trūko mokytojų ir man pasisekė įsidarbinti, visą tą laiką dirbau. Man jis yra įprastas
(rugsėjis), aš puikiai žinau, kas tuo metu vyks, kas gali įvykti. Pavyzdžiui: niekada rugsėjo pirmąją nelyja
lietus, todėl niekada nesiimu skėčio (šypsosi). Žinau, kad vis tiek ateis mokiniai, mokytojai, jų visų nuotaikos
yra kupinos vasaros įspūdžių ir po truputį reikia juos sustatyti į vietas, o vėliau patys supranta, kad vasara
baigiasi, reikia pradėti mokytis.

Ko tikitės iš pirmokų?

- Kaip ir visada – gerų abiturientų.
Džiaugiuosi išėjusia laida, jūs turbūt
tai ir žinot. Mes bendraujame. Iš
tiesų, tai mane džiugina jų gyvenimo
kelio pasirinkimai, žinojau, ko jie
nori, gerai įstojo į aukštąsias
mokyklas arba rinkosi kitą kelią, o
tai leido padaryti gerai išlaikyti
valstybiniai brandos egzaminai. Na,
ir kitas dalykas. Skaitant į jų anketas,
jie išėjo iš gimnazijos ją įvertinę
gana pozityviai. Tai yra labai svarbu. Tikiuosi, jog jūs taip pat būsit tokie.  Žvelgdamas į pirmokus galiu
pasakyti, kad jūs nesate išskirtiniai, nes esate tokie pat geri, kaip ir kiekvieni buvę, atėję. Labai atvirai kalbu,
pernai ir progimnazijose, kai lankėmės, kalbėjo, kad metai iš metų ateina vis geriau parengti pirmokai. Taip yra
todėl, kad jie patiria sėkmę progimnazijose. Jų standartizuotų tekstų rezultatai rodo, jog tai yra vaikai,
pasirengę mokytis gimnazijoje. Ir tarpinis matavimas įvyksta po dviejų metų, t.y, kai laikomi pagrindinio
ugdymo pasiekimo testai. Jie parodė, kad mokinių rezultatai aukštesni nei respublikos miestų. Ką tai parodo?
Iš tiesų parodo, kad ne per dvejus metus čia kažką labai ypatingo padarom tik mes, bet ateina gerai parengti
mokiniai. Mums belieka taip sureguliuoti, jog vaikas čia jaustųsi gerai.

Jeigu gautumėte daug lėšų mokyklai, ką pakeistumėte?

Pirmiausiai paklausčiau vaikų, ko jie norėtų. To bus klausiama ir šiais metais. Mes lėšų šaltinius turime labai
aiškius: tai savivaldybės lėšos, mokinio krepšelio, dvejų procentų parama. Štai dėl pastarųjų visada klausiam,
kaip jūs norėtumėte juos panaudoti. Čia padeda mokinių seimas. Jis apklausia mokinius, o mes sėdime,
galvojame, kur tuos pinigus padėti. O dėl kitų lėšų yra įvairios apklausos. Mokykla yra tikrai moderni, turi
daug modernizuotų mokymo priemonių, šiuolaikinių baldų. Kažkokių didelių investicijų į nekilnojamą turtą ir
kitus reikalus kaip ir nereikėtų. Turime ieškoti būdų, kaip panaudoti lėšas, kad vaikas jaustųsi geriau
mokykloje.
Ką linksmiausia esate patyręs per savo darbo metus?

- Negaliu kažkaip išskirti, kas galėtų būti linksma. Aš galvoju taip - jeigu aš blogai nesijaučiu būdamas
vadovu, tai yra labai gerai. O linksma yra tada, kai šurmuliuoja aplinkui vaikai, kai ateina į kabinetą, tariasi,
kalbasi. Tokių nuotykių - nei blogų, nei linksmų - susijusių su darbu, lyg ir nėra buvę.



O dabar toks keistokas klausimas, bet mums įdomu. Turite kokių nors baimių? Nebūtinai su
mokykla susijusių.
- Aš manau, kad, kaip ir visi žmonės, tai baimė dėl ateities. Tai susiję su darbu, su sveikata, su amžiumi

ir su santykiais. Jų nepavadinčiau baimėmis. Jūsų tėvai, manau, irgi turi tokių. Dėl ateities, dėl vaikų, kaip
jiems seksis, ar jie tikrai patirs sėkmę gyvenime, ar nesusirgs artimieji, ar nereikės spręsti darbo problemų. Tai
yra ne baimės, tai yra toks užplūstantis netikrumo jausmas - o kaip bus po metų? Po dviejų? Ar bus taip, ar
bus kitaip sudėliota.

Ką pakeistumėte Lietuvos švietime, jeigu taptumėte  švietimo ministru?
- Pirmiausia. Tai niekada netapsiu ministru, nes tai yra nelaimė švietimui, kada juo tampa direktorius.

Todėl, kad direktorius smulkiai, gerai žino švietimo reikalus. Būti ministru – tai reiškia labai gerai išmanyti
švietimo politiką, mokėti derinti įvairias sritis. Nežinau, kas Lietuvoje galėtų sėkmingai vadovauti švietimui.
Šiuo metu galima pasakyti, kad jis yra patyręs krizę, nes daug kas yra bandoma daryti, keisti, bet pradėdami
nežino, kaip reikia pabaigti, nežino, kas iš to bus, kas išeis. Iš tiesų, aš, kaip vadovas, nelabai kaip jaučiuosi,
kada yra tokia nežinia švietimo sistemoje. Pats blogiausias dalykas, kas jame yra, tai egzistuojanti valstybinių
brandos egzaminų sistema, nes gimnazijos priverstos dirbti ne vaikui, o egzaminams. Ir bendro lavinimo
mokyklos yra priverstos atsižvelgti į aukštąsias mokyklas. Kiek čia atsiranda nereikalingų baimių. Tarkim,
šeima nusprendžia, jog vaikas stos į tam tikrą aukštąją mokyklą, pretenduos į valstybės finansuojamą vietą,
bet jam nepasisekė gerai išlaikyti brandos egzaminus. Tai yra tuoj pat didžiuliai nuostoliai šeimai, nes
mokslas brangiai kainuoja. Tėvai turi apsispręsti, ar vaikui sukti kitu keliu, ar traukti iš piniginės eurus ir
mokėti už mokslą. Tada kas kaltas yra? Mokykla. Mokytojai yra priversti dirbti ne dėl to, kaip vaiką paruoštų
gyvenimui, bet kad ne jis, neduok Dieve,  negautų egzaminų metu  prastų įvertinimų. Jūs patirsit tai, jūs tai
pamatysite, bet nereikia dėl prastų egzaminų rezultatų kaltinti mokytojų, čia kalta yra sistema. Jeigu man
dabar reikėtų ką pakeisti, tai pirmiausiai panaikinčiau valstybinius brandos egzaminus. Abiturientas gautų
brandos atestatą, kai gerai mokytųsi, lankytų pamokas. Atestatas būtų įteikiamas su Paskutinio skambučio
šventės metu.

Dabar norėtumėme, jog pabaigtumėt šį sakinį. Jeigu nebūčiau mokyklos direktoriumi, būčiau...?
- Fizikos mokytoju, bet, deja, nuo šių metų pamokų nebeturiu, vadovams neleidžiama turėti pamokų. Iš

vienos pusės tapau visiškai laisvu žmogumi, nes manęs nebevaržo tvarkaraštis, tačiau keturiasdešimt dvejus
metus išdirbus mokytoju neturėti pamokų yra keista. Tokia savijauta tikrai nėra gera.
Kokių klausimų ir apie ką nemėgstate?
- Kaip čia pasakyti.. (galvoja). Visi dabar užduoda klausimą - kaip gyveni? Na, ir jei žmogus pasako, kad

gyvena gerai, tai kažkas yra ne taip, ar ne?  Nes visi pripratom dejuoti. Kaip gyveni? Blogai.. O tai kas blogai?
O blogai, kad oras blogas, vasara prasta, pinigų mažai. Šito klausimo nemėgstu.

Ar turite kokią svajonę, kurios negalite įgyvendinti dėl laiko stokos ar kitų priežasčių?
- Turiu svajonę. Savaitgaliais išvažiuoti

prie ežero ir sugauti pačią didžiausią savo
gyvenime žuvį. Meškerę turiu. Su draugais
vieną kartą per metus žvejojam, nes tiek tik
teturiu laiko. O taip savaitgaliais yra visokių
kitų planų.

Kas Jūsų darbe Jums labiausiai patinka?
- Bendravimas su žmonėmis. Labiausiai

nepatinka administruoti. Tada reikia rašyti
įsakymus, jie turi tam tikrą formą, kažką
reikia reglamentuoti, nustatyti. Geriausia, kai
gali susitarti. Tu turi daryti taip,  jog ir tau
būtų gerai, ir kitam būtų gera gyventi.



Labai daug žinom apie tai, kaip kūrėte gimnaziją, kaip ją pertvarkėt.  Tai ar daug noro, laiko,
pastangų, jėgų reikėjo, kad viskas būtų taip, kaip norėjote ir svajojote?
- Žinot, kito tokio žygdarbio nebedaryčiau. Tai tikrai reikalauja daug jėgų, sveikatos. Ne visi supranta, kad
reikia taip daryti, ne visada pats esi tikras, kad tikrai darai taip, kaip reikia daryti. Tačiau išėjo, ko gero,
neblogas kūrinys (šypsosi). Bet antrą kartą į tą išbandymų valtį nelipčiau.
- Ačiū už išsamius ir nuoširdžius atsakymus.

Gimnazijos direktorių Vytautą Giedraitį kalbino jaunosios žurnalistės – Alena Knyazeva ir Agnė
Karkalaitė ( 1d ). Fotografavo Kotryna Rudokaitė ( 1d )

NEPRALEISK PROGOS...
Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“

Pučiamųjų instrumentų orkestrui "Romuva“ vadovauja Romualdas Žukauskas.
Orkestras gyvuoja jau treti metai ir yra daugelio svarbiausių Šiaulių miesto
renginių dalyvis. Beveik visi mokiniai, kurie groja orkestre, prieš ateidami į
kolektyvą visiškai nemokėjo groji jokiu instrumentu ir viską išmoko per orkestro

repeticijas. Kasmet orkestranto nariai dalyvauja vasaros stovykloje, kur visą savaitę kartu leidžia dienas ir
naktis repetuodami bei smagiai leisdami laiką. Tiek instrumentus, tiek aprangą kolektyvo nariai gauna
nemokamai.

Kai groja mūsų orkestras „Romuva“ – virpa sienos ir
širdys... Didžiuojamės kiekvienu jaunu žmogumi, kuris

išbando save naujoje veikloje... Orkestrantai nustebina ir
save, ir kitus...

PRISIJUNK PRIE ŠIO ŠAUNAUS KOLEKTYVO...

Mišrus choras „Romuva“

„Romuvos“ gimnazijos choras suburtas 2012 m. Netrukus muzikos
mėgėjus choras pakvietė į pirmuosius savo koncertus. Choras įrašė ir
pirmąją kompaktinę plokštelę. Repertuarą sudaro pasaulietiški
kūriniai, įvairi sakralinė muzika, giesmės. Kasmet choras parengia
programas, o per kolektyvo gyvavimo metus surengė iki
penkiasdešimties koncertų. Choras 2013 m. rudenį su kitais miesto
gimnazistais Šiaulių kultūros centre įspūdingu koncertu „2G –
gimnazistai gyvai“ pradėjo

13-ąjį mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalį „Rudens mozaika
2013“, kuris buvo skirtas 777-ajam Šiaulių gimtadieniui . 2014m. sausio
mėn. buvo pakviestas dalyvauti minėjime Laisvės gynėjų diena
Šiauliuose – gyva Sausio 13-osios atmintis . Choras, kaip ir ansamblis,
buvo pakviestas dalyvauti projekte „Dainuoju operą“, W.A.Mocarto
operoje „Užburtoji fleita. Choras du kartus tapo „Rudens mozaikos“

laureatu
(2012m., 2015m.). Jam vadovauja Aušra Kardašienė.
Akompaniatorius Arijus Ivaškevičius. Norintys
dainuoti gali įsijungti ir į „Romuvos“ gimnazijos
vokalinio ansamblio „Fresco“ (vad. A.Kardašienė)
gretas. O norinčius šokti kviečia kolektyvas
„EUREKA“. Vadovė šokių mokytoja Arnolda
Kapačinskienė. Šokių konkursuose jie visada – pirmi...



Su gimtadieniu, mano mieste...
Šiauliai mini 780-ąsias metines. Miesto gimtadienis – puiki proga

pasvarstyti, kaip skamba gimtasis miestas. O kaip skamba Šiauliai? Anot miesto mero A. Visocko, „Šiauliai
Lietuvoje ir pasaulyje skamba savo žmonių darbais ir pasiekimais.“
Švenčiant Šiaulių miesto jubiliejų, apie gimtąjį miestą daug kalbėta,
diskutuota ir „Romuvos“ gimnazijoje. „Šiauliai vakar, šiandien ir
rytoj“ – tokia netradicinių pamokų tema, o veikta jose labai daug.

Vokiečių kalbos pamokoje 2ad klasių mokiniai grupėse atliko kūrybinę
užduotį vokiečių kalba. Antrokai turėjo pavaizduoti Šiaulių miesto simbolį.
Klasės draugų užduotis – šį simbolį atspėti ir įsiminti jo pavadinimą vokiečių
kalba. Anglų kalbos pamokose mokiniai žiūrėjo filmą apie gimtąjį miestą,
klausėsi įrašo apie Kryžių kalną ir atliko užduotis, skaitė tekstą apie Šiaulių
miesto istoriją, sprendė kryžiažodžius, dėliojo miesto simbolio, Auksinio
berniuko, dėlionę, rašė atvirutę Šiaulių miestui, pristatė pačių sukurtą video apie Šiaulius, projektą „Šiauliai: praeitis,
dabartis ir ateitis“. Netradicinėse matematikos ir IT pamokose mokiniai sprendė kryžiažodžius apie Šiaulius,
naudodamiesi išmaniaisiais telefonais rinko statistinę informaciją apie gimtojo miesto įžymias vietas ir žmones,
žiūrėjo video ištraukas ir jas aptarė, ieškojo geometrinių figūrų atitikčių miesto architektūriniuose statiniuose, rašė
matematinius linkėjimus gimtajam miestui . Biologijos integruotoje pamokoje „Šiaulių botanikos sodo ir ŠU gamtos
muziejaus istorija ir reikšmė šiandien“ vyko neakivaizdinė ekskursija po Šiaulių botanikos sodą ir ŠU gamtos muziejų.
Fizikos mokytoja R. Uža supažindino gimnazistus su Šiaulių miesto pramonės plėtra ir pasiekimais iki 1990 metų ir po
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Chemijos pamokose aptartas P. Slonskio nuotraukų albumas. O dailės
pamokose pirmų klasių mokiniai kūrė paveikslus tema „Šiauliai vakar, šiandien, rytoj“, antrokams vyko protų mūšio
varžytuvės tema „Pažink Šiaulius“. Pirmų klasių gimnazistai per lietuvių kalbos pamokas aptarinėjo, kaip Šiauliai
pasikeitė nuo jų gimimo ir rašė pastraipą „Mums augant Šiauliai irgi augo bei gražėjo" (mokytoja Vida Norvaišienė),
kiti pirmokai pristatė asmenines nuotraukas ir pasakojo apie savo santykį su gimtuoju miestu (mokytoja Gitana
Trinkaitė), tema „Šiauliai: kultūra, istorija, sportas“ diskutavo ir dar viena pirmokų grupė (mokytoja Rasida
Laurinavičienė), vyko pokalbis ir vaizdo medžiagos peržiūra saldžia tema – kai pasikeitė šokolado fabrikas „Rūta“ (
mokytoja Rasa Malinauskienė), antrų klasių gimnazistai bandė atsakyti į klausimą „Kuo gražus mano gimtasis
miestas?“, mokiniai kėlė argumentus ir ieškojo pavyzdžių (mokytojos Rasida Laurinavičienė ir Giedrė Samalionienė),

Zigmo Gėlės auditorijoje lietuvių kalbos
mokytojos Dalia Vėlaitienė ir Dalia Četvergienė su
savo mokiniais diskutavo tema „Šiauliai – mano
namai“.
„Minėdami Šiaulių miesto 780-ąjį gimtadienį

dalyvavome eisenoje. Šioje eisenoje jaučiausi
tarsi maža
dalelė, kuri
myli ir brangina
savo miestą.
Buvau ne tik
Šiaulių miesto,
bet mūsų

jaunimo atstovė. Dalyvaudami šioje eisenoje jauni žmonės parodė, kad mūsų
miestas jiems brangus ir svarbus, kad šventė nėra bereikšmė, kad dalyvavimas
tokiose eisenose stiprina šiauliečių ryšį.“ Antrokė Greta

,,Eisena prasidėjo Ragainės mokyklos stadione. Iš čia pajudėjo milžiniška
žmonių kolona. Joje buvo žmonės iš įvairių organizacijų, įmonių, mokyklų.
Palei gatvę išsirikiavę žmonės mums mojo ir ragino skanduoti mokyklos vardą,
kiti žmonės grožėjosi eisena pro savų butų langus. Eisena buvo nuotaikinga ir
graži. Mes pažadinome visą Šiaulių miestą!”. Antrokė Vasarė



„Eisena – tai nuostabus dalykas. Smagiai praleidome laiką. Po starto visi linksmai žingsniavome gatve.
Žmonės šypsojosi, plojo, kai kurie net filmavo. Kai pagaliau pamačiau miesto aikštę, išgirdau, kaip kažkas
garsiai pristatė mūsų mokyklą. Tuomet ėjome pro didžiulę minią žmonių,
visi žiūrėjo į mus, o mes garsiai skandavome: „R-O-M-U-V-A“.

Antrokė Milana

„Eisenos pradžios laukė tiek daug žmonių, kad buvo sunku rasti savo
mokyklą. Prieš mus eisenoje ėjo pradinių klasių mokiniai, kurie,
apsirengę tautiniais rūbais, visą kelią šoko. Eismas buvo sustabdytas. Dėl
mūsų!Gatvėse stovintys žmonės džiugiai visus mus sveikino. Nuostabus
jausmas!“. Antrokas Armandas

Švente džiaugėsi ir kartu su gimnazistais eisenoje žingsniavo ( iš kairės
pusės)  1-2 klasių skyriaus vedėja Tatjana Tekorienė, lietuvių kalbos
mokytojos, antrokų auklėtojos Dalia Četvergienė, Dalia Vėlaitienė, Giedrė
Samalionienė.

Apie pergales ir laimėjimus – prie arbatos puodelio

Tradicijos yra tai, kas išskiria iš kitų ir kartu vienija. Rugsėjo 12–ąją gimnazijos direktorius Vytautas
Giedraitis prie arbatos puodelio susikvietė visus 1 klasių gimnazistus, kuriems praėję mokslo metai buvo
sėkmingi įvairiose dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Tai graži ir prasminga tradicija, kai kartu susėda patys
geriausieji, kai gali pasidalinti savo mintimis, įspūdžiais, pasidžiaugti savo laimėjimais. Dalyvavimas bet

kokiame renginyje, kur tenka
išbandyti savo jėgas, žinias,
įgūdžius, visada nėra lengvas.
Tai skatina jaunuosius
gimnazistus parodyti geriausia,
ką jie gali. Įveikti bet kokį
varžovą yra labai svarbu, bet
daug svarbiau žinoti, kiek esame
pasiekę, įtvirtinti laimėjimus ir
siekti dar didesnių.
Tai yra tikroji pergalė!! Sėkmės
jums šiais mokslo metais!

Gimnazijoje sustiprintas informacinių technologijų (IT) mokymas
„Romuvos“ gimnazijoje – dar daugiau dėmesio informacinėms technologijoms

Nuo 2016/2017 m. m. Šiaulių m. „Romuvos“ gimnazijoje stiprinamas
informacinių technologijų mokymas, daugiau valandų skiriama pamokoms ir
papildomam ugdymui informacinių technologijų srityje.
Šiuo metu privalomasis informacinių technologijų dalyko turinys yra labiau
orientuotas į esamų kompiuterinių ir ryšio technologijų, taikomųjų programų
taikymus. Tačiau moksleiviai, naudodami kompiuterius ir išmaniuosius
telefonus kasdien, nemažai reikalingų įgūdžių jau turi. Todėl papildomai bus
akcentuojamas saugus, efektyvus, kūrybiškas esamų IKT panaudojimas,

lavinamas kompiuterinis loginis mąstymas, algoritmų sudarymo įgūdžiai, taikomųjų programų projektavimo ir
kūrimo įgūdžiai. Be tiesioginių programavimo kalbos ir algoritmų užrašymo šia kalba žinių moksleiviai
mokysis analizuoti problemas, kelti klausimus, planuoti savo veiklą, logiškai algoritmiškai mąstyti, dirbti
grupėje, konstruktyviai vertinti savo atliktą darbą. Šie gebėjimai reikalingi ne tik besirenkantiems informatikos
studijas ir darbą šioje srityje, tačiau ir bet kokioje kitoje veikloje, nuo asmeninės ar šeimos poilsinės-pažintinės
kelionės planavimo iki steigiamos įmonės veiklos planavimo ir vykdymo. Žinoma, visada smagiau matyti savo
darbo rezultatą pateiktą vaizdžiai. Todėl bus mokoma ir kurti programas, turinčias grafinę vartotojo sąsają, ir
interneto svetaines, tam panaudojant animacijas, žaidimus kaip dalykinę sritį.



„Romuvos“ gimnazija šiam žingsniui gerai pasiruošusi ir technologiniu, ir metodiniu požiūriu. Joje įrengtos
2 šiuolaikiškos kompiuterių klasės, audiovizualinė laboratorija, kompiuteriai savarankiškam darbui ir
pasirengimui pamokoms pastatyti (ir intensyviai naudojami) bibliotekoje, įvairių dalykų mokytojai savo
kabinetuose taip pat naudojasi kompiuteriais bei išmaniomis lentomis. „Romuvos“ gimnazijos mokytojai ir
moksleiviai pastaraisiais metais dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su IT panaudojimu
ugdyme. Nordplus Junior finansuojamo projekto „Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio pažangai“
vienas iš uždavinių buvo stiprinti sąsajas tarp mokykloje įgyjamų žinių ir realaus gyvenimo. Erasmus +
Comenius projekte „EUapps4us” dėmesio skirta kūrybiškam IT panaudojimui ugdymo procese. Moksleiviai
kūrė telefonines mokomąsias programėles, padedančias gilinti įvairių dalykų žinias. Su nauja programine įranga
susipažinta, reprezentaciniai video filmai kurti projekte SMART (a-Mokymas). Visuose šiuose projektuose tiek
tobulinami gebėjimai efektyviai taikyti technologijas, tiek ugdomas kūrybiškumas ir suteikiama specifinių
įgūdžių, kurie, galbūt, įtakos ir moksleivių profesijos, susijusios su informatika, pasirinkimą. „Romuvos“
gimnazijoje 2016 m. pavasarį organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Praktinis
moderniųjų technologijų panaudojimas ugdymo(-si)
procese“ buvo pristatyti šių ir kitų projektų rezultatai,
pasidalinta patirtimi su užsienio partneriais.
„Romuvos“ gimnazija bus vienintelė gimnazija Šiaulių
mieste, kurioje vykdoma tokio tipo iniciatyva. Lietuvoje
panašios iniciatyvos ėmėsi KTU gimnazija. Ji šiemet įsteigė
sustiprinto informacinių technologijų mokymo klasę. Tuo
tarpu JAV prezidentas B. Obama 2016 m. sausio 30 d. yra
paskelbęs iniciatyvą „Computer Science for All“, kuriai
skiriama 4 milijardai dolerių ir kurios tikslas yra lavinti
vaikų nuo darželinio amžiaus kompiuterinį mąstymą, kad
jie galėtų būti ne tik naudotojais, bet ir kūrėjais
šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje.

„Romuvos“ gimnazijos administracijos informacija

Šiais metais, I - IV klasių mokiniai, be anksčiau siūlytų, galės papildomai rinktis
dar šiuos modulius, būrelius:
 „Programavimas“ – modulis skirtas III-IV klasių

moksleiviams, pasirinkusiems išplėstinį kursą ir
besigilinantiems į struktūrinį programavimą. (2 sav. val.)

 „Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimą” - modulis
skirtas III-IV klasių moksleiviams, pasirinkusiems
išplėstinį kursą ir besidomintiems informacinių
technologijų, programavimo taikymu šiuolaikiniame
pasaulyje.

 „Foto-Video studija“ - būrelis skirtas I-IV klasių moksleiviams, besidomintiems fotografija bei video
filmų kūrimu. (1 sav. val.)

 „Tinklalapių programavimas“ - būrelis skirtas I-IV-ų klasių moksleiviams besidomintiems tinklapių
kūrimu, programavimu. (1 sav. val.)

 „IKT šiandien ir rytoj“ - būrelis skirtas I-II-ų klasių moksleiviams, kurie domisi informacinėmis
technologijomis, jų taikymų galimybėmis kasdieniniame gyvenime. (1 sav. val.).

Nacionalinis kokybės ženklelis IT projektui SMART

Lapkričio mėnesį startavusio tarptautinio IT projekto „SMART
– Systems of Mobile Augmented Reality for Teaching“ paraiška
įvertinta teigiamai ir šiam projektui suteiktas Nacionalinis kokybės
ženklelis už kokybiškai įgyvendintą projektą. Projekte dalyvavo 3
klasių mokiniai, partneriai - moksleiviai iš Portugalijos, Esmoriz
miesto. Sveikiname mokinius, kurie dalyvavo projekte, dėkojame
už darbą ir linkime sėkmės ateityje.

Projekto vadovė IT mokytoja Nijolė Bružaitė



NEPRALEISK PROGOS...

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“
Pučiamųjų instrumentų orkestrui "Romuva“ vadovauja Romualdas

Žukauskas. Orkestras gyvuoja jau treti metai ir yra daugelio svarbiausių Šiaulių
miesto renginių dalyvis. Beveik visi mokiniai, kurie groja orkestre, prieš
ateidami į kolektyvą visiškai nemokėjo groji jokiu instrumentu ir viską išmoko
per orkestro repeticijas. Kasmet orkestranto nariai dalyvauja vasaros stovykloje,

kur visą savaitę kartu leidžia dienas ir
naktis repetuodami bei smagiai leisdami
laiką. Tiek instrumentus, tiek aprangą
kolektyvo nariai gauna nemokamai.

Kai groja mūsų orkestras „Romuva“ –
virpa sienos ir širdys... Didžiuojamės

kiekvienu jaunu žmogumi, kuris
išbando save naujoje veikloje...

Orkestrantai nustebina ir save, ir
kitus...

PRISIJUNK PRIE ŠIO ŠAUNAUS
KOLEKTYVO...

Mišrus choras
„Romuva“

„Romuvos“ gimnazijos
choras suburtas 2012 m. Netrukus
muzikos mėgėjus choras pakvietė į
pirmuosius savo koncertus. Choras
įrašė ir pirmąją kompaktinę plokštelę.
Repertuarą sudaro pasaulietiški
kūriniai, įvairi sakralinė muzika,
giesmės. Kasmet choras parengia
programas, o per kolektyvo gyvavimo
metus surengė iki penkiasdešimties

koncertų. Choras 2013 m. rudenį su kitais miesto gimnazistais Šiaulių kultūros centre įspūdingu koncertu „2G
– gimnazistai gyvai“ pradėjo 13-ąjį mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalį „Rudens mozaika 2013“,
kuris buvo skirtas 777-ajam Šiaulių gimtadieniui . 2014m. sausio mėn. buvo pakviestas dalyvauti
minėjime Laisvės gynėjų diena
Šiauliuose – gyva Sausio 13-osios
atmintis . Choras, kaip ir ansamblis, buvo
pakviestas dalyvauti projekte „Dainuoju
operą“, W.A.Mocarto operoje „Užburtoji
fleita. Choras du kartus tapo „Rudens
mozaikos“ laureatu (2012m., 2015m.).
Jam vadovauja Aušra Kardašienė.
Akompaniatorius Arijus Ivaškevičius.
Norintys dainuoti gali įsijungti ir į
„Romuvos“ gimnazijos vokalinio
ansamblio „Fresco“ (vad. A.Kardašienė) gretas.



XI laidos abiturientų dovana gimnazijos bibliotekai
Siekis atskleisti ir išryškinti bibliotekų privalumus bei skaitymo naudą
paskatino LR Seimą 2016-uosius
paskelbti Bibliotekų metais.
Mūsų gimnazijos biblioteka –
jauki, moderni, turtinga, jos fondai

nuolat papildomi naujausia  moksline, mokymo ir grožine literatūra.
Mokiniai visada džiaugiasi, kad gimnazijos bibliotekos lentynose gali
rasti įvairiausių knygų, o ypač tų, kurios yra pačios naujausios.
Gimnaziją  baigusi XI  abiturientų laida nusprendė tęsti gražią tradiciją –
dovanoti savo gimnazijos bibliotekai knygų.

DOVANA

Ši nepaprasta istorija, parašyta remiantis filosofų ir geriausių šiuolaikinių
psichologų bei mokslininkų įžvalgomis, paskatins susimąstyti apie gyvenimą, santykius su
žmonėmis ir suteiks kasdienybei naujų spalvų.

Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) poezijos rinktinė. Apimanti
ir atverianti autoriaus kūrybą nuo pirmosios knygos iki rinkinio,
sudaryto iš po rašytojo mirties rastų eilėraščių. Marcinkevičiškai
atpažįstama iš gimtosios istorijos, kultūros, kalbos, žmogaus santykio
su laiku temų. Ir kartu – šiek tiek kitokia, nei anksčiau išleistos
Justino Marcinkevičiaus rinktinės: daugiau dėmesio skirianti
individualiai refleksijai, dažniau bylojanti ne dainuoti, o mąstyti ir
matyti skirtomis intonacijomis, labiau atitinkanti filosofinės lyrikos
kanoną.

Tai nuostabi, labai šviesi ir šiek tiek liūdna istorija apie draugystę, pirmąją meilę ir tai,
kad gyvenime svarbiausia – liautis skaičiuoti dienas ir pradėti iš visų jėgų, iš visos širdies
gyventi.

Jaudinantis, vaizdingas trileris, kuriame susiduria meilė
ir revoliucija, į dvikovą stoja galia ir teisingumas. Iš karto
sudominantis. Kupinas veiksmo. Toks,
kad negali atsitraukti.

Romanas „Emma, pastoriaus duktė“ -
tai keturių kartų istorija, kupina
dramatiškų įvykių, likimus kreipiančių
dažnai labai netikėta linkme.

Kas jis - tas berniukas, pravar-
džiuojamas Šarka? Meilės stygiaus skausmas, artumo, švel-
numo ilgesys, patyčios, nusivylimai, sielos ir kūno žaizdos,
dvasinis ir fizinis alkis, alsus meilės troškulys - tai tikrovė
vaiko, kuris stengiasi surasti savo vietą, įprasminti savo bu-
vimą ir neprarasti vilties. Roberto pavyzdys gali būti didelė
paguoda visiems, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidū-
rusiems globos namuose, jog įmanoma susikurti tokį gyve-
nimą, kuriame skleistųsi šeima, tarpusavio meilė ir supratimas.



Argi nesugebėdami susitaikyti su praeitimi ir pervertindami praleistas
progas, netampame panašūs į tuos paukščius, patikėjusius šiltu rudeniu?

Meistriškai papasakotos istorijos apie mus.

Alvydo Šlepiko apsakymų rinkinį „Lietaus dievas
ir kiti“ sudaro meistriškai pasakojamos provincijos
miestelio istorijos, aprėpiančios žmonių nuopuolius,
kasdienybės skaudulius ir šviesias vaiko svajones, gėrio
daigus, pačios būties dėsnius.

Kaip pasikeistų
gyvenimas, jei atrastum ir
ryžtumeisi įgyvendinti prieš
daugybę metų sudarytą savo
gyvenimo tikslų ir svajonių
sąrašą?

Romanas „Pradingę klajojančiam smėlyje“ pasakoja apie
XI–XII a. kuršių – drąsių jūrininkų ir plėšikų, laivų statytojų,
amatininkų ir žemdirbių – gentį. Toji gentis gyveno Baltijos
pajūryje, nuo Nemuno deltos iki Ventos vidurupio, plaukiojo Baltijos jūra ir siaubė
buvusių šio krašto užkariautojų ir šeimininkų danų bei švedų vikingų gyvenamas
teritorijas. Ne veltui Jutlandijos (Danijos) pakrančių bažnyčiose danų vikingai meldėsi
„Dieve, saugok mus nuo kuršių.“ Romano veiksmas plėtojamas trijose vakarinėse kuršių
žemėse: Pilsote, Mėguvoje ir Duvzarėje. Šių žemių valdovų – konungų – gyvenimas ir
veikla susipynę į sudėtingą rezginį. Šalia laisvųjų žmonių čia gyvuoja vergvaldystė,
nesvetima ir daugpatystė bei nesantuokiniai santykiai, o viename iš pagrindinių
Mėguvos žemės centrų – Palangoje ir jos uoste – įsisiūbuoja
dramatiški įvykiai.

Nepamirštama kelionė po XI amžiaus pasaulį: nuo viduramžių tamsybėse
skendinčios Europos iki šeicho rūmų prabanga tviskančios Persijos ir spalvingosios
Indijos. Karų ir inkvizicijos purtomas krikščioniškas pasaulis, mokslo ir kultūros
pakilimo metais gyvenantys musulmonų kraštai ir vietos po saule ieškantys amžini
klajokliai žydai. Knygoje mainosi žemynai ir kraštovaizdis, susiduria tamsiausi
prietarai ir šviesiausios mintys, o paskui savo svajonę keliaujančių veikėjų laukia
gausybė likimo vingių, nuotykių, atradimų ir, žinoma, meilė.

IR TAI DAR NE VISKAS...
SKAITYKITE...
C.W.GORTNER. KOTRYNOS MEDIČI IŠPAŽINTIS
DAVID MITCHELL. SLEIDO NAMAS
HANANH KENT. PASKUTINĖS APEIGOS
PAULO COELHO. SVETIMAUTOJA
JAN McEVAN. VAIKO GEROVĖ
VALENTINA ŠEREIKIENĖ. TĖVO STANISLOVO SAULĖ
LORNA BYRNE. MEILĖ KILUSI IŠ DANGAUS
ROSANNA LEY. PASLAPČIŲ ĮLANKA

PROTINGI ŽMONĖS SAKĖ....
„Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas.“ (G. Leibnicas)
„Visos geros knygos panašios tuo, kad būtinai sukelia skaitytojo

norą galvoti apie tai, kas teisinga, gražu, naudinga žmonėms.“ (N.
Černyševskis)

XI LAIDOS ABITURIETŲ DOVANA GIMNAZIJAI

Gimnazijos laikraščio numerį rengė: Agnė, Alena,
Kotryna, Greta, Vasarė,  Armandas ir kiti.

Konsultavo ir maketavo Rasa Malinauskienė
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