
                                  Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazija 
                                                    2018 m. sausis-

vasaris 

                     Kai švenčiame savo gimtadienį, laukiame 

dovanų... GIMTADIENĮ ŠVENČIA MŪSŲ 

TĖVYNĖ – LIETUVA. Ką gali žmogus jaunas 

žmogus padovanoti savo kraštui? Turbūt nėra 

nieko vertingesnio už gerus, prasmingus darbus, 

kurie kuria ir jauno žmogaus, ir visos šalies ateitį. 

Tad dovanojame tau, LIETUVA, 

savo žingsnius... 

Padėka už galimybę eiti 

Laisvės keliu 

   Lietuva, žengdama savo istorijos keliu, turi 

keletą itin svarbių momentų. Šie momentai 

nulėmė mūsų tautos ateitį. 1991 metų sausio 

13-oji... Ši diena itin svarbi Lietuvai. Tai pats 

ryškiausias lietuvių patriotiškumo gestas, tai 

žmonių širdžių kova prieš autoritarinę agresiją. 

Gimnazijoje sausio 12 dieną vyko renginiai, 

kurie jauniems žmonėms priminė, kam turime 

būti dėkingi už Laisvę. 

    Ankstų rytą mūsų gimnazijos languose sušvito mažos žvakutės – atminties, šilumos, vilties 

simboliai. Šioje akcijoje mokykla dalyvauja jau ne pirmus metus. Tą patį penktadienio rytą 1a 

klasės mokiniai kartu su kuratore I.Dovidaitiene dalyvavo bendroje miesto mokinių akcijoje 

,,Laisvė“. Akcijoje mokinius, politikus, miesto gyventojus kalbino jaunieji gimnazijos žurnalistai, 

kurie grįžę į mokyklą parengė reportažą iš šios akcijos. Istorijos mokytojos K.Karošaitės ir etikos 

mokytojo I. Saunorienės paskatinti gimnazistai surengė simbolinį pasivaikščiojimą pietinio miesto 

rajono bulvare – jie, kaip tos įsimintinos 1991 metų sausio 13 dienos dalyviai, dalino miesto 

gyventojams karštą arbatą, grojo gitara ir dainavo dainas. Kai kuriems šiauliečiams šis momentas 

priminė tas dienas ir išspaudė jautrią ašarą. Po pietų būrys 2 klasių moksleivių rinkosi į gimnazijos 

sporto salę, kur dalyvavo tinklinio turnyre, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti. 
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Ir visa ši savaitė buvo pilna akimirkų, skirtų Sausio 13-

ajai paminėti. Tai ir meninio skaitymo konkursas 

,,Skaitome Lietuvai“, kurį organizavo lietuvių kalbos 

mokytoja Dalia Vėlaitienė, istorijos ir etikos 

pilietiškumo pamokos ,,Laisvės kaina: sausio 12 įvykiai 

liudija...“, stendinis pranešimas bibliotekoje ,,Mes 

būsime: Lietuva 1991 sausio 13 d.“ ( bibliotekos vedėja 

A.Aleknienė). Įvairias gimnazijos erdves papuošė 

vizualūs darbai: erdvinė kompozicija ,,Laisvės 

paukščiai“ ( mokinių darbams vadovavo S.Zonienė ir 

R.Daužvardis), instaliacija ,,Neužmirštuolių laukas“ ( kūrybinės minties įgyvendintoja soc. 

pedagogė R.Baltraitienė), muzikos mokytojos V.Užienės fotografijų paroda ,,Ugnis“, kūrybiniai 

mokinių darbai ,,Laisvės sparnai“ gimnazijos informaciniame televizoriuje. Kiekvienas 

gimnazistas tą dieną prisilietė prie gyvos savo šalies istorijos ir suprato, kad tolimesnę jos ateitį jau 

lemta kurti jiems. 

„Romuvos“ gimnazijoje STEAM pamokos kitaip 

„Romuvos“  progimnazijos 8 klasių mokiniams gimnazijoje vyko STEAM pamokos kitaip. 

Užsiėmimų metu svečiai mokėsi surasti ir  atpažinti  pirmuonis, dumblius ir bakterijas, randamus 

Lietuvos vandenyse,   atlikdami įdomius chemijos bandymus  „Kaip išlaisvinti Džinę", suprato, 

kaip tiksliai pamatuoti tirpalus, pasverti chemines medžiagas, dirbti su rūgštimis. 

Programa  „Matematika kitaip“ atskleidė matematikos svarbą, kiekvienas mokinys turėjo galimybę 

sukurti dekoraciją. Fizikos mokytojai parengė programą „Kodėl šviečia lemputė": aštuntokai 

gimnazijos gamtos mokslų laboratorijose atliko nesudėtingus įdomius bandymus, kuriems 

nereikalinga brangi įranga, pakako ir buityje naudojamų medžiagų. Dalyvaudami IT programoje 

„Mobilių aplikacijų kūrimas“, mokiniai susipažino su mobilių aplikacijų kūrimo technologijomis, 

sukūrė mobilią aplikaciją. Svečiams patiko modeliacinis žaidimas „Originalių daiktų gamyba“, kurį 

žaisdami išsiaiškino, kaip organizuojamas verslas, mokėsi planuoti ir priimti sprendimus. 

„Romuvos“ progimnazijos mokiniai mūsų 

gimnazijoje 

  

 

 



Mokytojos Angelina 

Burdinienė ir Diana 

Nemeikienė 

Erasmus+ projekto SHARE mokymai 

Norvegijoje 

                      Kai Lietuvoje džiaugdavomės 

menkiausia iš dangaus iškritusia snaige, mūsų 

gimnazistai Ieva Aukščionytė (3a) ir Eidvidas 

Šatkauskas (3b) bei mokytojos Diana Nemei-

kienė ir Angelina Burdinienė sausio 29—

vasario 2 dienomis dalyvavo tarptautinio 

Erasmus+projekto S.H.A.R.E dalyvių moky-

muose Gausdal Cou-bertin mokykloje Norve-

gijoje. Susitikime buvo mokinių ir mokytojų iš 

Vokietijos, Lenkijos, Anglijos, Graikijos, 

Norvegijos bei Lietuvos.  

     Mokymų metu aptartos įvairios žmonių priklausomybės 

projekte dalyvaujančiose šalyse ir kovos su jomis būdai. Oslo 

dopingo centro atstovė supažindino su dopingo, papildų bei kitų 

medžiagų poveikiu žmogaus organizmui, simuliacinio žaidimo 

metu projekto dalyviai supažindinti su dopingo testo atlikimo 

metodika ir nagrinėtas mokinių požiūris į dopingą vartojančius 

bendraamžius. 

Didelis dėmesys buvo skirtas 

projekto mokymų pagrindinei 

temai – sportui. Daug  teigiamų emocijų 

sukėlė žiemos sporto šakų išbandymas: 

slidinėjimas, akmenslydis, pasiva-

žinėjimas šunų kinkiniu rogėmis, taip pat 

teko išbadyti neįgaliųjų sporto rungtis: 

krepšinį, ledo ritulį, aklųjų riedulį;  

aplankytas 1994-ųjų metų žiemą vykusių 

Olimpinių žaidynių centras — 

Lillehamer. Projekto dalyviai suvokė, kad sportas yra skirtas visiems: 

jauniems, seniems, neįgaliesiems, visiems 

norintiems, tik svarbu pasirinkti tinkamą 

fizinės veiklos rūšį. 

Projekto dalyviai buvo supažindinti su 

modernia Gausdal mokykla, kurioje dalyvavo vokiečių kalbos, chemijos, 

anatomijos pamokos.  Projekto mokymai neabejotinai patobulino jo 

dalyvių anglų kalbos žinias, suvokta papildų žala, jų sukeliama 

priklausomybė, gadinanti pilnavertį jauno žmogaus gyvenimą. 

Projektinių veiklų rezultatai bus įdėti į pro-jekto galutinį produktą – 

eknygą, kuria galės naudotis visi jauni žmonės, kuri nori sveikai gyventi.  

Vaizdai lyg iš pasakos... 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,FRESCO“ žingsniai pergalės 

link... 

Vokalinis ansamblis „Fresco“ 

– konkurso „Dainų dainelė“ 
Šiaulių miesto etapo laureatas 

O vasario 11 Vilniuje dainavo LRT 

scenoje... 

      Mokytojos Aušros Kardašienės 

paruošta solistė Greta Grušaitė ir 

mišrus vokalinis ansamblis „Fresco“ 

dalyvavo Lietuvos vaikų ir  moks-

leivių TV konkurso „Dainų dainelė“ I (Šiaulių miesto) etape, kuris vyko 2018 m. sausio 10-11 d. 

„Juventos“ progimnazijoje.  „Romuvos“ gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis „Fresco“ pateko 

tarp Šiaulių miesto laureatų, įgijusių teisę atstovauti miestui II (zoniniame) konkurso etape sausio 

17 d. 12 val. „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje. „Fresco“ puikiai pasirodyti padėjo Arūnas Stankus 

(kontrabosas), Titas Jukšta (muš-

amieji), Ignas Šimkūnas (klavišiniai). 

Sveikiname juos, didžiuojamės ir 

linkime sėkmės. 

   Mūsų jaunieji dainininkai skina laurus 

ne tik Lietuvos, bet ir tarptau-tiniuose 

konkursuose. Vokalinį ansamblį 

„Fresco“ tarptautiniame konkurse 

lydėjo sėkmė – užimta I vieta. 

Tradicinis tarptautinis mokinių 

vokalinės sakralinės muzikos festivalis-

konkursas „Skriski, giesmele...“ . 

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje organizuojamas jau dvyliktą kartą. 

Šio konkurso tikslas – propaguoti ir puoselėti krikščionišką sakralinę vokalinę muziką, kuri padėtų 

formuoti įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį jauno žmogaus augimą, jo meninę brandą, ugdyti 

mokinių bendrakultūrinę kompetenciją. Vokalinis ansamblis „Fresco“ (vadovė Aušra Kardašienė)  

užėmė pirmąją vietą, o konkurso rėmėjai dovanojo šakotį. 

Garbūs gimnazijos svečiai... 

Gimnazijos aktų salėje – „Svietiškos giesmės  

Lietuvai“ 

  Gruodžio mėnesį „Romuvos“ gimnazijoje viešėjo aktorius ir 

režisierius Algirdas Latėnas. Gimnazistams jis skaitė po II 

pasaulinio karo sukurtus, sovietmečiu neskelbtus Pauliaus Širvio 

eilėraščius bei jauniems neįprastas, rytų aukštaičių tarme parašytas 

Antano Strazdo eiles.  Klausytis 

poezijos ne kiekvienam yra lengvas 

darbas, vis dėlto aktoriaus talentas, 

gebėjimas kalbėti taip, kad klausytojai matytų vaizdą, sužavėjo daugelį. 

                           Mažos tautos didi kalba 

       O vasario 9 -ąją, Gimtosios kalbos puoselėjimo dieną, gimnazijoje 

skambėjo prasmingi Šiaulių universiteto docentų R. R. Trimonėnies ir J.  

Pabrėžos žodžiai, poetų eilės apie Lietuvą ir nuoširdus gimnazistų 

AČIŪ. 

 

Šiaulių universiteto 

docentas 

J. Pabrėža 

Aktorius ir režisierius 

Algirdas Latėnas 



 

Vasario 9-oji – Gimtosios kalbos puoselėjimo 

diena  

Mokykla, kaip ir visa šalis,  vasario 9-ąją skyrė gimtajai kalbai. Tą 

dieną gimnazijoje visos veiklos buvo susijusios su šiuo itin svarbiu 

tautos požymiu, nes kaip kitaip suprasi, kokiai tautai priklauso 

žmogus, kol jis tyli. Jis tiesiog – žmogus. O prabilo... Ir prieš tave 

stovi ispanas, vokietis, latvis, rusas ar ... lietuvis. Taigi ši diena buvo 

skirta jai – lietuvių kalbai. Mokiniai dalyvavo kūrybinėje veikloje – 

akcijose: ,,Akcija AČIŪ. Šimtas padėkos atvirlaiškių.“, akcija „Poetų 

eilėmis apią Lietuvą“. Leido laikraštį, skirto gimtosios kalbos 

puoselėjimui. Rašė tekstus į žemėlapius, spalvino, juos 

apipavidalino. Darbo rezultatas – trys knygos po 100 lapų   

(„Romuvos“ gimnazijai ir 

progimnazijai bei „Aido“ 

bibliotekai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE MŪSŲ KALBĄ... 

    Tai bendrinei kalbai, kuria dabar šnekame, kiek daugiau nei 

šimtas metų. O mūsų protėviai - indoeuropiečių atšaka - atkeliavo 

į šiuos kraštus maždaug prieš 4000-4500 m. ir sumišusi su 

vietinėmis kultūromis davė pradžią baltams. Pati lietuvių kalba 

susiformavo VI-VII a. 

 

Šiaulių universiteto docentė  

R.  Trimonienė 

Lietuviškas žodi, 

kai aš tave tariu - pakvimpa antaniniais 

obuoliais, 

žydru dangum ir dulkėmis palaimintais keliais... 

Ir lietumi gaiviu pakrikštyta juoda žeme, 

Ir rytmečio šviesa, kuri nušvinta žmoguje... 

Ir kvepia dobilais, ir ievomis ties tekančia 

Dubysa... 

Kai aš tave tariu -  apkabinu aš savo žemę visą... 

Ir surenku brangiausią pievų auksą į aruodą,  

Medaus saldumą, dūmo kvapą - ji man viską 

atiduoda... 

Ir nežinau, kas turtingesnis: 

Ji, turėdama mane, 

Ar aš, surinkęs Lietuvą po kruopelytę savyje... 

Ir tiktai ši trejybė prasmę mums parodys- 

Žmogus, Tėvynė ir Gimtasis žodis... 

                                               Rasa Malinauskienė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Geriausias įvertinimas mokytojui – dėkingas mokinys. 
Bet džiugu, kai įvertina ir kolegos., visuomenė, valdžia.. 

                                                           Vilniuje pagerbti geriausi respublikos lituanistai          
       Gruodžio pabaigoje VU pagerbti geriausi 

respublikos lituanistai, tarp kurių net trys 

„Romuvos“ gimnazijos mokytojos: Vida 

Norvaišienė, Giedrė Samalionienė ir Dalia 

Vėlaitienė. Joms įteiktos UPC padėkos „Už 

nuoširdų, profesionalų darbą nacionaliniu mastu 

stiprinant lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo 

turinį 2017-aisiais metais“ ir atminimo dovanėlės.  

 

 

Mūsų pergalės – TĖVYNEI... 

„Romuvos“ gimnazistų sėkmė Šiaulių 

miesto fizikos olimpiadoje 

66-ios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II 

ture, kuris vasario 2 dieną vyko  J.Janonio 

gimnazijoje, sėkmingai pasirodė mūsų 

gimnazistai: Justinas Turčak (1c) užėmė I 

vietą, Domas Nema-nius (1a) III vietą, 

Ričardas Navickas (3a) užėmė I vietą ir Eglė 

Tankelevičiūtė (4a) II vietą. Džiaugiamės ir 

didžiuojamės jų laimėjimais. 

„Romuvos“ gimnazijos 

abiturientė – viena iš 

geriausių Šiaulių miesto 

skaitovių 

Sveikiname 4d klasės 

mokinę  Svajūnę Emiliją 

Kačenauskaitę, Šiaulių miesto 

meninio skaitymo konkurse 

laimėjusią III vietą. 

Pergalės anglų kalbos konkurse 

Sausio 23 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto 9-10 klasių 

mokinių anglų kalbos konkursas. Mūsų gimnazijai konkurse 

atstovavo 2a klasės mokinė Milda Petkevičiūtė (mokytoja 

Ernesta Kazlauskienė) bei 1a klasės mokinė Emilija Baniulytė 

(mokytoja Virginija Balandienė). Mes džiaugiamės mūsų 

gimnazisčių rezultatais: Milda užėmė I vietą, Emilija – II 

vietą. Sveikiname.  

„Romuvos“ gimnazijos 

trečiokių sėkmė miesto 

lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados miesto turo 

rezultatais džiaugiasi dvi 3a 

klasės mokinės: Greta 

Petrauskaitė, laimėjusi I vietą, ir 

Ignė Laurynaitė, užėmusi III 

vietą, bei jų mokytoja Giedrė 

Samalionienė. Dėkojame 

merginoms už meilę gimtajai 

kalbai, literatūrai. 
Šiaulių miesto chemijos olimpiados nugalėtojai 

Mūsų gimnazijos mokiniai sausio 19 dieną  dalyvavo 56-osios 

chemijos olimpiados II ture, kuris vyko Simono Daukanto 

gimnazijoje. Džiaugiamės mūsų gimnazistų rezultatais. 

Ričardas Navickas (3a) užėmė I vietą ir yra pakviestas 

dalyvauti 56-osios  Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 

respublikiniame ture, kuris vyks Vilniuje kovo 22-24 

dienomis. Justinas Turčak (1c) užėmė III vietą.  Sveikiname 

nugalėtojus ir linkime tolimesnės sėkmės kituose turuose. 

Gerai pasirodė ir kiti olimpiadoje dalyvavę mokiniai  - Miglė 

Stasaitytė (1c), Rūta Švambarytė (3a). Mergaitės nuo 

nugalėtojų atsiliko vos vienu tašku. Gal kitą kartą ir joms 

seksis geriau... Tad laimėtojų gretos pagausės. 

Šiaulių miesto biologijos 

olimpiados nugalėtojai 

Jaunieji „Romuvos“ biolo-

gai  sausio 12 dieną  dalyvavo  9-

12 klasių 52 –osios biologijos 

olimpiados II ture.   Ričardas 

Navickas (3a) užėmė II vietą, 

Justinas Turčak (1c) – III vietą 

ir  Benediktas Trumpulis(4c)  – 

III vietą. Sveikiname 

nugalėtojus. 



 

 

 

 

 

 

 

„Romuvos“ Alumni susitikimas 

 Sausio 26 d., 18 val. gimnazijoje vyks „Romuvos“ ALUMNI susitikimas. Renginyje kviečiame 

dalyvauti ne tik gimnazijos, bet ir „Romuvos“ vidurinės abiturientus. Meno kolektyvai surengs savo 

pasirodymus, o renginio vedėjai pasistengs prisiminimais suvienyti visas „Romuvos“ laidas ir sukurti 

puikią nuotaiką! 

O kaip sekasi tau, kuris vakar dar buvai ,,Romuvos“ gimnazijos mokinys, o šiandien jau vadini save 
studentu 

  Kaip tau sekasi, pirmakursi?  

     Kasmet sausio pabaigoje į gimnaziją sugrįžo pirmakursiai. Šį kartą sulaukėme XII laidos 

abiturientų. Tradicinis renginys „Kaip tau sekasi, pirmakursi?“ prasidėjo smagia  pamoka: buvę 

gimnazistai grupėse prisiminė gyvenimą mokykloje ir parengė duotų temų pristatymus, kuriuos 

humoristiškai pakomentavo  susirinkusiai gimnazijos bendruomenei. Sugrįžę abiturientai dalinosi 

patirtimi apie mokymąsi aukštosiose mokyklose, negailėjo patarimų dabartiniams abiturientams, 

prisiminė įsimintinas  akimirkas, dėkojo mokytojams už žinias, įgūdžius.  

 

Mūsų pergalės – TĖVYNEI... 

Žolės riedulio vaikinų komandos pergalė 

Romuvos“  gimnazijos  vaikinų  žolės  riedulio  komanda  tarpmokyklini

ų  varžybų finale  iškovojo  garbingą  III vietą.  Sveikiname Karolį 

Astrauską (2c),  Atą Rožėną (2c),  Arminą Skridailą (2c),  Igną Šimkų 

(2c),  Jokūbą Gumbakį (1b),  Justą Valinčių (1b) , Deividą Michailovą 

(1d). 



  

 

Mokytojas, atradęs savo 

talentą, yra dovana 

bendruomenei 

      Nauji metai prasidėjo siurprizais. Kolegos nustebino nauja veikla, naujais talentais, gražiais 

darbais. Sausio 15 d. gimnazijos skaitykloje atidaryta Dianos Nemeikienės tapybos darbų 

paroda, kurioje pristatyti šeši darbai. Atidaryme dalyvavo gimnazijos mokytojai ir mokiniai. 

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Sitnikienė trumpai pristatė mokytojos veiklą gimnazijoje, o 

parodos atidaryme apsilankiusi  Zita Vilutytė - 

Lietuvos dailininkė, grafikė, kompozitorė ir 

dailės studijos „S“ vadovė – 

apžvelgė  mokytojos darbus. Mokytoja mokosi 

tapybos paslapčių dailės studijoje „S“, ir tai jos 

malonus laisvalaikio pomėgis. Jai kūryba -  tai 

sielos atgaiva, ieškojimų kelias, kuris padeda 

pakilti virš kasdienybės, geriau pažinti pasaulį ir 

save…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮVAIRENYBĖS... 

MOKINIŲ MINTYS 

„Nebijok, nedvejok, tu atmerki akis... 

Nelaimės prieš vienybę 

Nei ugnis, nei mirtis. 

Susikibę stovėsim ir apverksim draugus, 

Bet dėl laisvės nuo šiol daugiau niekas             

nežus.“    Vakarė, 2a 

„Mano LAISVĖ - ilgos bei nenuspėjamos 

kelionės, kurios yra mano platus kelias į 

galimybių pasaulį. Keliaudama jaučiuosi 

laisva – pažinimas mane ugdo kaip 

žmogų, Lietuvos pilietį ir pasaulietį.“                         

Gabija, 3a 

„Laisvė... Tai nenumaldomas troškimas 

mylėti ir būti mylimai, laisvė - tai leisti 

savo mintims ir svajonėms pačioms lietis 

per kraštus, laisvė - tai noras pažinti 

įvairias kultūras, būti atvirai pasauliui, 

laisvė - tai skrajoti padebesiais it 

paukščiui, laisvė -tai turėti savo 

nuomonę ir jos griežtai laikytis.            

LAISVĖ -  TAI MŪSŲ VISŲ 

VERTYBĖ!.“                BEATRIČĖ, 2a 

,,Jaunųjų žurnalistų 

komanda“. 

Rasa Malinauskienė 

Nuotraukoje- Augustė 

Šapkinaitė, 2a 


