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NR. 103 

IR VĖL SUSITIKOME... 

Tekėdama saulė suvirpino ant voratinklio pakibusius 

rasos lašelių deimantus. Ir suskambėjo rudens 

melodija. Ji apie tave, jaunas žmogau, kuris atėjai 

Rugsėjo 1-osios rytą tylia gatve į gimnaziją. Pakely 

sutikai ne vieną tokį pat jauną, energingą, kupiną 

aistros gyventi ir siekti žmogų... Ir tų, sutiktųjų, vis 

daugėjo... Taip nuo aukštų kalnų į slėnį suteka 

skaidrūs upeliai, virsdami stipria ir galinga upe. 

Jaunystės upe. Ir ta upė atitekėjo į gimnaziją.  

O rudens melodija skambėjo toliau... Ji ir apie  tave, 

Mokytojau, kuris kiekvienus naujus mokslo metus 

pradedi virpančia širdimi, nes nuo tavęs priklauso 

daug, labai daug... Kartais net nežinai, kokia tavo 

garsiai išsakyta mintis, koks žodis, nusprūdęs nuo 

lūpų kaip paukštis nuo šakos, susisuka lizdą jauno 

žmogaus širdyje. O tas žodis galingas – gal prikels 

gyvenimui, įžiebs viltį, privers žiniomis kovoti prieš 

nežinios tamsą.. .O gal pakirps vos pradėjusius kaltis 

sparnus... O kad visi žinotume, kokie svarbūs būna 

mūsų ištarti žodžiai... 

O rudens melodija skamba... 

Ji apie jus visus – jaunus ir vyresnius, 

besiskleidžiančius ir jau subrendusius, mėginančius ir 

jau patyrusius, siekiančius ir jau turinčius... 

Jūsų tikslas – tas pats, jūsų siekis – vienas, jūsų 

svajonės – bendros... 

Rudens melodija skamba Jums... Belieka suderinti 

savo širdies ir minčių instrumentus ir darniai 

suskambėti kartu su rudeniu... 

SU NAUJAIS MOKSLO METAIS! 

 

Rugsėjo 1-osios rytą 

bendruomenę tradiciškai 

sveikino ir sėkmingų mokslo 

metų linkėjo direktorius 

Vytautas Giedraitis, 

„Romuvos“ progimnazijos 

direktorė Stanislava 

Prazauskienė, Lietuvos 

respublikos seimo narys 

Valerijus Simulik. 

Gimnazijos choro atliekama 

,,Tautiška giesmė“ privertė 

gimnazistus susimąstyti apie 

atsakomybę, pareigą, prasmę. 

Į gimnazijos bendruomenę 

poezijos posmais prabilo 

mažieji draugai pirmokėliai iš 

„Romuvos“ progimnazijos, 

kuriuos atlydėjo abiturientai. 

Ketvirtokai pasveikino visus 

su naujų mokslo metų 

pradžia, o ypač jaunuosius 

kolegas pirmokus, kurie šiais 

metais pirmą kartą peržengė 

gimnazijos slenkstį. Jie čia 

kurs savo gyvenimo istoriją, 

sieks mokslo aukštumų, 

susiras daug draugų, pažins 

save. atskleis savo galimybes. 

Į dangų pakilo margaspalvių 

balionų puokštė ir 

kiekvienas, ją palydėdamas 

akimis, sugalvojo savo norą, 

kuris šiais mokslo metais 

būtinai išsipildys. 



 

 

 

 

 

 

 

„Zigmo Gėlės tradicija“ – bendras 

Naisių literatūros muziejaus ir 

,,Romuvos” gimnazijos projektas 

TRADICINĖ PIRMOKŲ KELIONĖ Į 

NAISIUS 

     Rugsėjo 4 d. gimnazijos pirmokai iškeliavo į 

pirmąją pažintinę savo išvyką – trimis autobusais važiavo į Naisius. Su Šiaulių rajono literatūros 

muziejumi ir Naisių bendruomene „Romuva“ bendradarbiauja nuo 2007 metų pavasario, kai 

mūsų gimnazijos auditorijai buvo suteiktas Z. Gėlės vardas. O nuo 2012 metų pagal projekto 

„Z. Gėlės tradicija“ planą kiekvieną rudenį gimnazijos pirmokai vyksta susipažinti su 

muziejumi bei kitais lankytinais miestelio objektais. Ir šįkart gimnazistai buvo maloniai sutikti poeto gimtinėje; 

muziejaus vadovė Rita Žukauskienė papasakojo apie jaunąjį XX a. pradžios poetą Z. Gaidamavičių-Gėlę, pristatė 

kitiems garsiems mūsų krašto žmonėms skirtas ekspozicijas.  



 

Be to, mokiniai apžiūrėjo baltų dievų skulptūras Saulės aikštėje, Alkos 

kalne, pasižvalgė po gražias rudenėjančias apylinkes nuo Baltų arenos 

kalvos, paglostė žirgyno žemaitukus, pasigrožėjo jaukiomis triušių 

šeimynomis Meilės saloje. Daugeliui net ne pirmą kartą Naisiuose 

besilankančių mokinių labai patiko ir pažintis su keramikos 

dirbtuvėmis ir puodžiaus darbu, apie kurį vaizdžiai pasakojo 

tautodailininkas Mindaugas Turolevičius. Jauniausieji „Romuvos“ 

gimnazistai ne tik nemažai sužinojo, patyrė naujų įspūdžių, bet ir 

maloniai praleido laiką, pabendravo su senais ir susipažino su naujais 

klasės draugais. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja,  

projekto „Z. Gėlės tradicija“ 

vadovė Vida Norvaišienė 

 

 

 
 

 

Šventėme miesto 

gimtadienį  

    Mes – savo miesto patriotai. Šiauliai šventė 781-ąjį gimtadienį. Ir mes, kaip ištiki ir mylintys savo miestą 

žmonės, rugsėjo 8-osios popietę rinkomės Ragainės progimnazijos prieigose ir kartu su visa miesto bendruomene 

– spalvinga, linksma, išradinga, gerai nusiteikusia, ūžiančia ir dainuojančia – pajudėjome miesto gatvėmis 

Prisikėlimo aikštės link. Buvo smagu žingsniuoti gatvėmis, kai ant šaligatvių besiburiuojantys žmonės mojo mums 

ir fotografavo, kai sveikino ir plojo. Jautėmės tokie svarbūs ir reikalingi – vieni kitiems, draugams, miestui. 

Gimtasis miestas šventė, o tai reiškia, kad šventėme ir mes. Jauni žmonės – miesto ateitis. 

 

Pagrindinio ugdymo skyriaus 

vedėja Tatjana Tekorienė ir 

trečiokės Vasarė Žukauskaitė 

ir Miglė Kanapeckaitė miesto 

šventėje. 

Pirmokės Eglė Normantaitė ir Adriana 

Levanaitė 

 



 

KUO GYVENOME RUGSĖJĮ... 

Geriausia Lietuvos eTwinning Mokykla 2017 

     Šių metų rugpjūčio 23-25 dienomis vyko „eTwinning“ 

nacionaliniai apdovanojimai ir mokymai „Inkliuzinis 

ugdymas – mokykla visiems“, kur buvo pakviesti mokytojai 

ir kiti švietimo darbuotojai,  dalyvaujantys „eTwinning“ 

programoje. Net 158  vykdyti projektai pelnė Nacionalinius 

Kokybės Ženklelius už kokybišką projektų įgyvendinimą. 

 

   2016-2017 mokslo metais gimnazijoje vykdytas tarptautinis IT projektas  „2D/3D 

National Elements in Modern Modeling“ pelnė ne tik Nacionalinius Kokybės Ženklelį, 

bet iškovojo ir dar vieną svarų apdovanojimą - „Geriausia Lietuvos eTwinning 

Mokykla 2017“. Projekto dalyviai – 4 klasių, pasirinkę leidybos kursą, 

mokiniai.  Džiugu, kad tik 9 Lietuvoje vykdyti projektai buvo pripažinti geriausiais, 

tame tarpe ir mūsų gimnazijos projektas. Mokiniams tai paskatinimas už jų pastangas, o 

visai mokyklai – viešas jų pasiryžimo siekti kokybės bei atvirumo europinėje bendradarbiavimo veikloje 

pripažinimas. Tokį apdovanojimą gimnazija gauna jau antrą kartą. Pirmą kartą jis buvo įteiktas 2015 metais už 

vykdytą projektą „Digital eXplorers“                                                          Projekto vadovė IT mokytoja N.Bružaitė  

Gimnazijoje viešėjo respublikinis projektas „Erdvėlaivis – Žemė“ 

      Rugsėjo 14 aktų salėje vyko respublikinio projekto „Erdvėlaivis – Žemė“ paskaita, 

kurios tema buvo „Nuo termobranduolinės sintezės iki fotosintezės“. Jos metu 

Vilniaus Universiteto mokslų daktarė Olga Rancova pasakojo, kokios reakcijos vyksta 

Saulėje ir kaip jos įtakoja mūsų gyvąją aplinką Žemėje. Taip pat, supažindino su 

pasaulyje vykdomais didelio masto eksperimentais, kurių metu bandoma dirbtinai 

išgauti tokią pačią energijos dalį, kurią natūraliomis sąlygomis išskiria visos 

žvaigždės. Paskaitos metu mokslų daktarė mokiniams pasakojo apie savo patirtį 

Šveicarijoje, viename iš Europoje esamų termoreaktorių. Demonstravo, kaip tokie 

termoreaktoriai atrodo realybėje bei išaiškino su kokiais iššūkiais susiduria 

mokslininkai bandantys juose sukurti „dirbtinę Saulę“ ir taip išspręsti energetikos 

problemą žemėje. Tačiau tokioms sintezės reakcijoms, natūraliai vykstančioms Saulės 

branduolyje, dėl didžiulio gravitacinio spaudimo užtenka maždaug 10 mln. laipsnių 

karščio. O Žemėje spaudimas yra daug mažesnis ir sintezės reakcijoms reikia 

aukštesnėms nei 100 mln. laipsnių temperatūros. Kadangi natūraliomis sąlygomis 

tokios aukštos temperatūros nei išgauti, nei patalpinti nėra galimybės, čia pasitelkiami 

didžiuliai reaktoriai, kuriuose galima dirbtinai išgauti reikiamas sąlygas.Šios paskaitos 

idėmiai klausėsi su gamtos mokslais savo ateitį siejantys 3-4 kl. mokiniai. Taip pat 

sulaukėme ir 

šia tema 

besidominčių moksleivių iš Šiaulių 

Didždvario gimnazijos. Po jos, 

dalyviams kilo labai daug klausimų, 

todėl mokslų daktarė paskyrė papildomo 

laiko atsakyti į visus kilusius klausimus. 

 

 

 

 

 

 



 

Tarptautinio projekto Erasmus+ S.H.A.R.E mokymai mūsų gimnazijoje 

     Šių metų rugsėjo 25-29 dienomis gimnazijoje vyko Erasmus+ strateginės partnerystės 

projekto SHARE mokymai, kuriuose dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Anglijos, Norvegijos, 

Graikijos, Vokietijos, Lenkijos mokyklų ir mūsų gimnazistai. Mokymų tikslas - sveikos 

mitybos propagavimas. Susitikimo metu projekto dalyviai nagrinėjo, koks yra populiarus 

maistas jaunimo tarpe visose projekte dalyvaujančiose šalyse, gilinosi  į maisto produktų 

energetinę vertę, siūlė jaunimo pamėgto maisto sveikesnes alternatyvas. Daug dėmesio buvo 

skirta kultūrinei programai, kelionėms, sportui, projekto dalyviai žaidė krepšinį ir kitus 

sportinius žaidimus. Rugsėjo 28 dieną projekto dalyviai kvietė visus mokinius ir mokytojus į 

sveiko maisto degustaciją COOKFEST. Jos metu gimnazistai ragavo projekto dalyvių 

gaminto sveiko maisto ir rinko gardžiausią patiekalą.  Išsamiau apie projekto veiklą – kitame 

numeryje. 

Atvira inžinerinės pramonės 

laboratorija 

Rugsėjo 12-13 dienomis Šiauliuose 

vyko  ,,Atvira inžinerinės pramonės 

laboratorija” propaguojanti Šiaulius, kaip 

inžinerinės pramonės miestą.Turiningose, 

praktines gamtamokslines ir inžinerines 

kompetencijas tobulinančiose veiklose 

dalyvavo ir mūsų gimnazistai. Didelis būrys 2-3 klasių mokinių lankėsi  Šiaulių miesto inžinerinės pramonės 

gaminių parodoje, kur vyko gamybos proceso fragmentų  demonstravimas. Gimnazistai turėjo galimybę aplankyti 

ir LINPRA infomobilius, kur išbandė 3D spausdintuvus, staklių valdymo bei gamybos proceso simuliacines 

programas, žmogaus fiziologinių savybių testavimo įrangą ir kt.  Mokiniai dalyvavo ir motyvacinėje sesijoje 

,,Mokslas, verslas ir pramonė 4.0”, kur klausėsi motyvacinių pranešimų apie mokslo ir verslo 

bendradarbiavimą  4-osios pramonės revoliucijos kontekste. Rugsėjo 13 dieną stipri romuviečių komanda, 

sudaryta iš mokinių,  besidominčių inžinerija ir technologijomis,   dalyvavo  praktinėse gamtamokslinių ir 

technologinių įgūdžių dirbtuvėse ,,Pagamink  ir išbandyk”. Mokiniai varžėsi keliose rungtyse : ,,3D modeliavimas 

ir spausdinimas”, ,,Nuostabieji šviestukai”,  ,,Nuotoliniu būdu valdomų modelių konstravimas ir varžybos”. 

Smagu, kad  gimnazistai renginyje 

buvo apdovanoti vertingais prizais. 

Už puikią galimybę mokiniams geriau 

pažinti inžinerinę pramonę dėkojame 

socialiniams partneriams  -  Šiaulių 

Valstybinei kolegijai ir Šiaulių 

pramonės, prekybos ir amatų rūmams.                                                       

Antrokai susipažino su 

archeologo, muziejininko 

profesijomis 

   2a klasės mokiniai, lydimi klasės auklėtojos Nidos Vaigauskienės, lankėsi  Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Tai buvo 

pažintinis mokinių profesinio veiklinimo vizitas. Muziejininkė archeologė Virginija Ostašenkovienė papasakojo 

apie savo profesiją. Mokiniai lankėsi 

uždaruose archyvuose, domėjosi muziejaus 

eksponatais, sužinojo įdomių dalykų apie 

muziejų  kūrimą.  Įdomiausia dalis buvo 

stebėti archeologų darbą Didždvario parke, 

kuriame vyksta kasinėjimai ir ieškomi senieji 

parko takai. Vizitas suteikė mokiniams žinių 

apie paslaptingą, retą, didelio kruopštumo 

reikalaujančią archeologo profesiją.                                    

Karjeros koordinatorė Ingrida Saunorienė 

 



Ko nereikėtų daryti, 

kai vyksta patyčios... 

 

                                                                                                          Tu gali sustabdyti patyčias! 

 *Parodyk nepritarimą patyčioms. Skriaudėjai ir kiti vaikai turi aiškiai  suprasti, kad nepritari tam, kas vyksta. 

Nepritarimą galima garsiai įvardyti: „Jūs dabar tyčiojatės. Liaukitės“. *Pasitraukimas iš situacijos irgi rodo 

nepritarimą skriaudėjo veiksmams. Pasitraukti iš situacijos yra geriau, negu tiesiog stovėti ir tyliai stebėti patyčias. 

*Nebūk abejingas. Tavo abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas patyčioms. 

*Nesityčiok, nors taip elgiasi tavo draugai. Lengva prisijungti prie kitų vaikų ir priekabiauti prie ko nors, kas yra 

silpnesnis. Nesityčiodamas parodysi priekabiautojams, kad galima elgtis ir kitaip. 

*Pranešk suaugusiesiems. Yra tokių situacijų, kai bandymas apginti skriaudžiamą vaiką gali kelti grėsmę pačiam 

gynėjui. Tokiu atveju būtina įvertinti situaciją ir suprasti, ko gali sulaukti, jeigu bandysi priešintis ir stabdyti 

patyčias. Jeigu situacija nėra palanki įsikišti, kur kas verčiau kreiptis pagalbos į suaugusiuosius: mokytojus, tėvus 

ar kitus, kurie galėtų padėti sustabdyti patyčias. 

*Būk draugiškas vaikui, kuris patiria patyčias. Parodyk jam, kad matai, kas jam vyksta ir kad tai tau rūpi. Jei gali, 

pasistenk dažniau būti su juo – priekabiautojams bus sunkiau tyčiotis, kai jis bus ne vienas. 

*Paragink vaiką, kuris patiria patyčias, pasipasakoti kam nors: suaugusiajam ar kitam žmogui, kuriuo jis pasitiki 

 

*Nerodyk palaikymo skriaudėjams. Dažnai skriaudėjai mėgsta tyčiotis 

matant kitiems. Stebėtojų juokas ar susidomėjimas patyčiomis gali 

paskatinti jas tapti dar aršesnes. 

*Nepulk  skriaudėjų. Atsakydamas patyčiomis į patyčias gali tik pabloginti 

situaciją. 

*Nerizikuok. Jeigu matai, kad skriaudėjų yra daugiau arba jie yra stipresni, neįsitrauk į patyčias. Tokiu atveju 

ieškok pagalbos ir kreipkis į žmones, kuriais pasitiki ir kurie galėtų padėti. MOKYKLOJE TIKRAI TOKIŲ 

ŽMONIŲ YRA.   

 

APIE TAI, KAS SVARBU TAU IR MAN... 

Ar esi kada nors turėjęs pravardę? 

Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? Pavyzdžiui, dėl to, kad jis skriaudžia, 

užgaulioja ar apstumdo kitus. 

Ar esi kada nors kitą vaiką pavadinęs užgauliu žodžiu, pavyzdžiui, „žąsinas“, „žioplys“ ar pan.? 

Ar tave kada nors yra apkalbinėję kiti klasės vaikai? 

Ar pažįsti vaiką, kuriam nemiela eiti į mokyklą, nes klasės vaikai prieš jį susimokę ir nebendrauja 

su juo? 

SUPRATAI, APIE 

KĄ KALBU?  

APIE PATYČIAS... 

Jei bent į vieną klausimą atsakei teigiamai – vadinasi, tau jau yra 

tekę susidurti su patyčiomis ir tu gali įsivaizduoti, kas tai yra. 

Taigi patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina 

vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas, 

erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas, kuprinės, 

sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, 

ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar 

elektroninių laiškų siuntinėjimas. 

Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar 

draugiškus patraukimus per dantį. Tačiau patyčios nėra humoro 

forma! Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o 

tyčiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi 

labai įskaudintas. 



„Nori pavaidinti prieš kitus“. 

**********************************

* 

„Tie, kurie tyčiojasi, patys yra silpni, 

todėl ieško silpnesnių, kad galėtų iš jų 

pasityčioti, pavaidinti, kad yra KIETI, 

nors taip nėra“. 

**********************************

* 

„Vaikai tyčiojasi iš kitų, nes nori 

pasirodyti „kieti“ prieš kitus arba 

tiesiog turi kompleksų, ir tam, kad juos 

paslėptų, susiranda silpnesnį ir jį puola. 

Tuomet jaučiasi geresni ir stipresni“. 

**********************************

* 

„Manau, tyčiojasi tie, kurie mano esą 

patys geriausi ir „kiečiausi“. Bet jie 

labai klysta. Būkime geresni ir 

supratingesni, nebūkime tokie žiaurūs, 

kokie esame“. 

**********************************

* 

„Manau, jiems trūksta dėmesio. Tiesiog 

pasityčiodami iš silpnesnio jie gauna iš 

aplinkinių dėmesio“. 

********************************** 

„Manau, jie taip elgiasi todėl, kad nori 

pasirodyti protingesni, bet taip nėra. Jie 

kaip tik parodo savo silpnumą, nes 

nemoka bendrauti su kitais“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      APIE ELEKTRONINES PATYČIAS 

   Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios 

internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet 

tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių 

svetainėse, socialiniuose tinkluose, o taip pat naudojant 

mobiliuosius telefonus.                                  

   Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, 

kaip: 

 Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas yra 

įžeidinėjamas viešai, kitiems matant ar girdint, 

o tai gali sukelti baimės ir gėdos jausmą 

patyčias patiriančiam vaikui. Pavyzdžiui, 

socialinio tinklo profilyje yra užrašomi įvairūs 

keiksmažodžiai, vaikas viešai 

pravardžiuojamas. 

 Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę 

yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, mergaitės 

du savo bendraklasius vadina “pora“, siuntinėja 

kitiems bendraklasiams žinutes ir elektroninius 

laiškus apie tai, tokiu būdu klaidingą 

informaciją 

 Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito 

vaiko reputacijai. Elektroninėje erdvėje yra   

lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę,   

taip pat galima apsimesti tuo, kuo iš tikrųjų nesi.  

 Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Tai gali būti asmeninės 

nuotraukos, video filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi vaikui informacija, kuria jis nenori 

dalintis su kitais.  

 Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose tinkluose ir kt. 

Persekiojimas, kuomet grasinama kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, arba teigiama, kad vaikas yra 

paslapčia stebimas. 

 Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. Vaikas gali būti 

filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai atsakinėjantis pamokoje, prastai 

atliekantis užduotį kūno kultūros pamokoje, taip pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai veiksmai 

prieš vaiką.  

KAS TYČIOJASI IR KODĖL? 

Patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios: 

*vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios 

padarys juos „kietus“; 

*kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni; 

*vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra 

patyrę patyčias ir nori tokiu būdu atsilyginti; 

*galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai 

blogai ir taip elgdamiesi mėgina pasijusti geriau; 

*niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako 

jiems, kad patyčios yra netinkamas ir labai 

nedraugiškas elgesys. 

O ką į klausimą „Kodėl vaikai tyčiojasi?“ 

atsako tavo bendraamžiai? 

 



 

Rudens melodija... 

Gimnazijos choras „Dainuokime 

kartu“ ŠIAULIŲ ARENOJE 

Parodoje TAVO PIN KODAS 

   Rugsėjo 7d. Šiaulių arenoje ketvirtą kartą 

organizuota vaikų / jaunimo aktyvaus, 

kūrybiško laisvalaikio užimtumo PARODA 

„Ką veiki?” . Šiais metais keitė savo veidą ir 

modernizavosi į neatrastų erdvių labirintą, 

kuriame buvo identifikuojamas „Tavo PIN 

KODAS“. Parodoje dalyvavo ir jungtinės 

ansamblio „Fresco“ ir choro „Bene Notes“ 

pajėgos (vadovai Aušra Kardašienė ir Arijus 

Ivaškevičius). 

Gimnazijoje buriasi  

savanorių komanda.  

Laukiame kiekvieno... 

( užeikite į 112 kabinetą ). 

                                          

 

 

 

 

 

 

  

  

NAUJIENA! 

Gimnazijoje bus 

meno ir muzikos 

studija 

 ( 127 kabinetas). 

 

SVARBI  

INFORMACIJA 

Spalio pabaigoje  

Bendruomenės konferencija  ,,Bendradarbiavimas vardan 

sėkmės". Kviečiame visus, kuriems rūpi mūsų 

bendruomenės kasdienybė ir ateitis.  

Spalio 25 diena 

Rudeniniai gimnazijos mokinių skaitymai (gimnazijos 

projektas "Z.Gėlės tradicija"). 

Laukiami 1-4 kl. jaunieji kūrėjai. 

 

Spalio mėnesį antrokai lankysis Jaunimo darbo centre.  

Ruošiamės ateičiai – renkamės profesiją. Susitikimus 

organizuoja karjeros konsultantė Ingrida Saunorienė.  

Spalio 4 diena. Savanorystė (Pasaulinė gyvūnų diena). 

 Parduotuvė „KIKA". Savanoriai rinko maisto produktus ir 

priemones gyvūnams, esantiems ,,Šiaulių letenėlės" prieglaudoje. 

Veiklos  vieta - PC ,,Tilžė", PC ,,Saulės miestas", PC 

,,Akropolis", PC ,,Bruklinas“, PC ,,Arena“, PC ,,IKI“.   

Laikraščio numerį rengė  

Jaunųjų žurnalistų klubas  

Konsultavo Rasa Malinauskienė 


