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Iškilmingai prisiekė naujas mokinių seimas
Rugsėjo 19 d. gimnazijoje vyko mokinių seimo rinkimai. Teisę balsuoti turėjo

visi gimnazijos mokiniai. Iš 14 kandidatų išrinkta 11. Rugsėjo 26 d. įvyko
naujojo mokinių seimo inauguracija. 11 laimingųjų prisiekė visuomet girdėti
savo klasiokų, kitų mokinių prašymus, stengtis jiems padėti, puošti ir gražinti
savo mokyklą, organizuoti įvarius renginius, gerbti ir mylėti visus savo
mokytojus, saugoti mokyklos turtą, skelbti apie mūsų mokyklos šaunumą visur ir
visada. Priesaiką seimo nariams skaitė buvusi mokinių seimo prezidentė, VU
studentė, Ilmena Povilaitytė. Savo priesaiką jie patvirtino parašu. Naujoji
mokinių seimo prezidentė Gabija Norkevičiūtė asmeniškai prisiekė atstovauti
savo gimnaziją mieste, šalyje bei Europoje, visada rūpintis gimnazistų gerove, jų
interesais ir poreikiais, skatinti gimnazistų domėjimąsi kultūrine veikla, rodyti
gerą pavyzdį

kitiems gimnazistams, būti aktyvia piliete.
Inauguruotus gimnazijos mokinių seimo narius
sveikino gimnazijos direktorius Vytautas
Giedraitis, „Romuvos“ progimnazijos direktorė
Stanislava Prazauskienė bei LR Seimo narys
Valerijus Simulik.

Naujam seimui linkime sėkmės, gero darbo ir neužmiršti
duotų pažadų.

Konstitucijos egzaminas 2016

Lietuvos Respublikos Teisingumo
ministerija jau dešimtus metus

organizuoja tradicine tapusią visuotinę teisinių žinių įvertinimo
akciją – Konstitucijos egzaminą 2016.
Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų gimnazijoje pirmasis
Konstitucijos egzamino etapas įvyko rugsėjo 27 d. Devintą

valandą ryte daugiau nei 30 savo žiniomis panorusių pasivaržyti 1-4 klasių gimnazistų susirinko spręsti testą, kurį
sudarė 30 klausimų su pasirenkamais atsakymo variantais. Džiaugiamės, kad į antrą etapą (surinko daugiau nei 25
taškus) pateko net keturi mokiniai: Greta Petrauskaitė, Rūta Švambarytė, Ignė Laurynaitė bei Ignas Kaveckas.



PIRMOKŲ INAUGURACIJA

Jauniesiems gimnazistams rugsėjo 30 diena – neeilinė. 8 val. aktų salėje prasidėjo
graži šventė – IŠKILMINGA PIRMOKŲ INAUGURACIJA. Tai tokia akimirka,
kurios niekada nepamirš šiuos mokslo metus gimnazijoje pradėję moksleiviai.
Prisiekę būti geri gimnazistai (priesaiką pirmokams skaitė mokinių seimo prezidentė
Gabija Norkevičiūtė), išklausę mokyklos vadovų sveikinimų, patys jauniausi
gimnazijos mokiniai suprato, kad čia, „Romuvoje“, yra svarbūs ir reikalingi.

Gimnazijos
direktorius

Vytautas Giedraitis, kiekvienam paspaudęs
ranką ir įteikęs gimnazisto pasą, linkėjo
sėkmės, kurios tikrai prireiks siekiant savo
tikslų. Po pietų prasidėjo linksmoji dalis –
pirmokų krikštynos. Įveikę visas abiturientų
sugalvotas kliūtis ir užduotis, jaunieji
gimnazistai grįžo į klases, dalijosi įspūdžiais.

1a klasė ( auklėtoja Nida Vaigauskiene )

1b klasė ( auklėtoja Simona Zonienė )

1c klasė ( auklėtoja Rasida Laurinavičienė )

1d klasė ( auklėtoja Rasa Malinauskienė)



LINKSMOJI  DALIS...
KRIKŠTYNOS...



Susitikimas su poete Vitalija
Pilipauskaite-Butkiene

Rugsėjo 27 dieną „Romuvos“ aktų salėje vyko
projekto „Z. Gėlės tradicija“ renginys – gimnazijos
trečiokų susitikimas su 40-ąja Z. Gėlės premijos
laureate, poezijos knygos „Kvėpuoju“ autore Vitalija
Pilipauskaite-Butkiene. Poetė kalbėjo apie tai, kas
yra eilėraštis, kaip jis atsiranda, kaip gimsta lyrikos
knyga, kaip ji ruošiama spaudai, pasakojo apie
kūrybinio kelio pradžią, dalijosi gyvenimiškąja
patirtimi ir, žinoma, skaitė savo eilėraščius.

„Man poezija yra buvimo šiame pasaulyje
būdas. Kiek atsimenu save, eilėraščiai gyvena
manyje: ilgai sukasi mintyse, po žodį, eilutę, bręsta, paskui
išsidėsto popieriuje. Tada juos taisau, kartais – metų metus.
Skaitau: mintyse ir balsu. Ypač balsu. Jaučiu, kad tai itin svarbu:
garsai turi suglusti, įgyti skambesį – kiekvienam tekstui savitą.
Gimiau 1981 m. liepos 17 d. Nuo tada – mokausi, augu ir auginu,
vis ką nors kuriu: kasdieniškai. Džiaugiuosi gyvenimo dovana.
Taip paprasta.“

Pirmosios
knygos laureatė

Vitalija
Pilipauskaitė–
Butkienės debiutinis poezijos
rinkinys Kvėpuoju tapo tikra
sensacija. Žymūs
literatūrologai pratrūko
skanduoti straipsniais ir
pasisakymais socialiniuose
tinklapiuose, kad turime
poezijoje tikrai rimtą

kūlverstį–salto, tą lyg ir bando pasakyti rinkinio pabaigoje knygos redaktorius
Aidas Marčėnas, kuris teigia, kad tikriausiai Kvėpuoju būsiąs tikrosios poezijos
paslapties įminimas, nors pati autorė eilėse sako, kad yra gavusi iš draugų
nuomonių, kad jos poezija, na, ne visai ta tikroji poezija, nors šiandien, kai
poezijos rėmai visiškai išsilieję ir sunku supaisyti jos trupančias ir susijungiančias
formas, dabar net romanai gali būti vadinami iš dalies poezija.

„Kūrybingumas – kitoks mąstymas.“
„Man įspūdį paliko menininkės eilėraščiai. Tiek daug idėjų, minčių,
kokie gražūs sakiniai.“
„Poezija – tai toks dalykas, kurį man liepia perskaityti mano
mokytoja, tačiau manau, kad mano suvokimas nėra subrendęs iki
tokio lygio, jog galėčiau suprasti , kokį gėrį teikia poezija.“

„Keista, bet protinga.“
„“Charizmatiška asmenybė. Žavėjausi jos paprastumu, laisvu bendravimu, be jokios baimės.“
„Jos kalbos manieros mane sužavėjo labiausiai.“
„Įsiminė jos mintis, kad ne tik mokyklos mokytojai yra mokytojai, kad daugelis sutiktų žmonių gali tapti tavo
mokytojais.“
„ Visada reikia klausytis kitų, bet galutinį sprendimą turi priimti tavo širdis.“
„Ar jos eilėraščiai paremti tikrais faktais? Įdomu...“ ( PASTABA -eilėraščiuose kalba lyrinis subjektas, jis nėra
tapatinamas su autoriumi).
„Menininkas – drąsus, pamišęs, linksmas, žvelgiantis į pasaulį kitaip.“
„Po susitikimo su poete supratau, kad menininkai – įdomios, savotiškos asmenybė.“

TREČIOKŲ MINTYS PO
SUSITIKIMO SU POETE

VITALIJA PILIPAUSKAITE-
BUTKIENE



Ruduo – susitikimas su savim,
Kai skraido lapai, kvepiantys

mintim...

Jaunųjų kūrėjų konkursas „RUDENS GODOS – 2016“

Artėja jaunųjų kūrėjų konkursas „Rudens godos“. Tai unikali
galimybė jaunam žodžio menininkui atskleisti savo talentą
skaitytojui, sulaukti jo įvertinimų, pasiklausyti kitų  jaunų žmonių
kūrybos. Be to, tai ugdo mokinių filologinę kultūrą, skatina jų
kūrybinius polinkius ir gebėjimus. Mokinių kūryba padeda gaivinti
ir puoselėti gimtosios kultūros tradicijas. Konkursą „Rudens
godos“ kasmet organizuoja Šiaulių miesto maironiečių draugija,
Šiaulių miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis, Šiaurės

Lietuvos literatų draugija, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Konkurse gali
dalyvauti Šiaulių miesto mokyklų 5 – 12 klasių mokiniai. Konkursui teikiami poezijos (5-10 eilėraščių), prozos,
dramaturgijos ir kiti originalūs literatūros darbai. Vertinimo
komisija, sudaryta iš Šiaulių miesto poetų, skaito ir vertina darbus.
Konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, o nugalėtojai ir
atminimo dovanėlėmis. Apdovanojimai bus teikiami Laureatų
pagerbimo šventės metu.

Rašyk, jaunime, kurk, įprasmink savo dienas, suteik formą savo
mintims... Tegul prie tavo kūrybos prisiliečia kiti... Nustebink juos ir save...

Būk ne tik Žmogumi, būk Kuriančiu Žmogumi...

Respublikiniame kūrėjų konkurse – 1-oji vieta

Airidas Labinas (4d) jau trečius metus dalyvauja (ir laimi!) Lietuvos
edukologijos universiteto (LEU) skelbiamame respublikiniame trumposios
prozos konkurse. Šiemet jo novelė „Elnių medžioklė“ kompetentingos
komisijos (dramaturgės G. Labanauskaitės, rašytojo A. Šlepiko, filosofės,
literatūros kritikės, profesorės J. Baranovos, Lietuvių ir lyginamosios
literatūros katedros docentės Ž. Kolevinskienės) vėl pripažinta geriausia.
Sveikiname!

Menų festivalis

Rugsėjo 22 d. gimnazijoje įvyko Šiaulių m. ir apskrities menų festivalis „Šitą žemę man likimas dovanojo“,
skirtas Saulės mūšio ir Šiaulių m. 780-ajam gimtadieniui paminėti. Įdomiausia, kad šią dieną Lietuva minėjo ir
M.K.Čiurlionio gimtadienį, Baltų vienybės dieną, rudens lygiadienį. Į festivalį paminėti Saulės mūšio ir Šiaulių
miesto 780-ojo gimtadienio susirinko šokėjai, dainininkai ir muzikantai iš Šiaulių miesto mokyklų, Joniškio,
Naujosios Akmenės ir Kelmės rajonų. Skambant šiauliečio kompozitoriaus R. Janušo dainai „Čia mūsų
miestas“, į salę rinkosi jaunieji atlikėjai ir žiūrovai. Į salę įnešus deglą, suskambo žodžiai apie mūsų miestą,
dainos apie Lietuvą, karius, lietuvių liaudies dainos ir šokiai. Šventės dalyvius pasveikino Šiaulių m. tarybos
narė Regina Kvedarienė ir gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis.Festivalio pabaigoje visi dalyviai buvo

pakviesti padainuoti šiauliečio kompozitoriaus ir atlikėjo Gyčio
Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“. Visi šventės dalyviai buvo
apdovanoti padėkos raštais, rėmėjų įsteigtomis dovanėlėmis ir

gimnazijos
technologijų

mokytojo
Rimvydo

Daužvardžio
pagamintais

medaliais. Festivalio dieną gimnazijos fojė veikė gimnazistų
kūrybinių darbų ir piešinių parodos, kurias surengė dailės
mokytoja Armidija Biliuvienė ir technologijų mokytojas
Rimvydas Daužvardis.

Renginio vedėjai – Svajūnė Kačenauskaitė ir Rokas Radavičius



2015-2016 m.m. gimnazijos knyga „Prasmingų akimirkų mozaika“

Jeigu eisi, tai tik taip, kad pėdos ryškų pėdsaką paliktų...
Jei gyvensi, tai tik taip, kad kaip rūkas ankstų rytą neišnyktum...

Dažnai gyvenime žmogus sielvartauja todėl, kad siekia
labai aukštų tikslų, bet pasiekti jų negali, kad svajoja, o
svajonės nesipildo, kad veržiasi į priekį, bet sustoja ties
kliūtimis... Ir kasdienybė apkarsta.... Ir jis nebemato, kiek
daug nedidelių džiaugsmų, mažučių pergalių, įdomių
susitikimų vyksta kasdien. Ta kasdienybė – nepaprasta. O
mokykloje, kur kasdien virte verda gyvenimas, tuščių
akimirkų tiesiog nebūna. Ir kaip svarbu, kad mokykla
kasmet sudėlioja svarbiausius savo laimėjimus, įvykius,
renginius, pergales, susitikimus į METŲ knygą. Joje
išlieka viskas....

Paskutinio rugsėjo penktadienio
popietę gimnazijos skaitykloje kvepėjo
obuolių pyragu ir spaustuvės dažais.

Į ją susirinkę gimnazijos pedagogai,
vadovai prie arbatos puodelio kalbėjosi
apie svarbiausias praėjusių mokslo metų
akimirkas: jiems pristatyta lietuvių kalbos
mokytojų Rasos Malinauskienės ir
Giedrės Samalionienės sudaryta
gimnazijos metų knyga „Prasmingų
akimirkų mozaika“.

SPALIS...
– 10-13 Europos saugaus eismo diena
– 10-14 Karaliaus Mindaugo vardo diena
– 10-15 Saldžiausia diena
– 10-15 Pasaulinė rankų plovimo diena
– 10-15 Pasaulinė baltosios lazdelės diena
– 10-15 Šv. Teresė
– 10-16 Boso diena
– 10-16 Pasaulinė maisto diena
– 10-16 Mažosios Lietuvos gyventojų genocido
diena
– 10-17 Tarptautinė kovos su skurdu diena
-10-21 Pasaulinė orumo diena

– 10-21 Fotonikos diena
– 10-23 Molekulės diena
– 10-24 Jungtinių tautų organizacijos diena
– 10-24 Tarptautinė klimato kaitos diena
– 10-24 Pasaulinė informacinių technologijų
plėtros diena

– 10-25 Konstitucijos diena
– 10-27 Lietuvos saugumo darbuotojų diena
– 10-27 Vytauto Didžiojo mirties diena
– 10-27 Kriminalinės policijos diena
– 10-31 Helovinas (Halloween)

O KĄ ŠVĘSIME MES ?
MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ...

LAIKRAŠČIO
KOMANDA

KONSULTAVO RASA
MALINAUSKIENĖ
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