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   Kiekvieną kartą nekantriai laukiame žurnalo ,,Reitingai“ straipsnio apie 

gimnazijų rezultatus. Juk visi norime mokytis geriausioje mokykloje, turėti 

kvalifikuočiausius mokytojus, džiaugtis savo ir draugų mokymosi rezultatais. 

   Žurnale „Reitingai“ pristatytas dalykinis šalies gimnazijų reitingas - iš jo matyti, 

kurios mokyklos abiturientus kiekvienam valstybiniam egzaminui parengė 

sėkmingiausiai. „Romuvos“ gimnazija kaip ir kasmet patenka tarp mokyklų, kurių 

mokiniai geriausiai išlaiko valstybinius brandos egzaminus. Džiaugiamės, jog 2018 

metais pagal matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus užimame 31 

vietą (2017 metais buvo 40), pagal anglų kalbos valstybinio brandos egzamino 

rezultatus gimnazija yra 35 vietoje (2017 metais buvo 46), pagal chemijos 

valstybinio brandos egzamino rezultatus  - 36 vietoje, pagal geografijos brandos 

egzamino rezultatus – šiemet 45-ti. Žurnale „Reitingai“ skelbiamas šalies 

gimnazijų šimtukas ir pagal olimpiadų rezultatus - „Romuva“ 52 vietoje. 2018 

metais gimnazijai nacionalinėse olimpiadose sėkmingai atstovavo E. 

Tankelevičiūtė, E. Japertaitė, J. Turčak, R. Navickas. Romuviečiai pasižymėjo ne 

tik nacionalinėse, bet ir tarptautinėse olimpiadose. Gimnazistas R. Navickas ES gamtos mokslų olimpiadoje pelnė 

sidabro medalį, o Tarptautinėje fizikos olimpiadoje – pagyrimo raštą.          Taigi džiaugtis tikrai yra kuo... 

 

 

 

,,Romuvos” gimnazijoje – tarptautinė asmeninio augimo programa DofE! 

  Tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama 

organizacijose, dirbančiose su 14 –24 metų jaunimu. Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai 

išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Programa pagal amžių yra 

išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas 

kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek  užsienio šalyse.  

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės: susirasti naujų draugų; mokytis tolerancijos savo 

komandos draugų atžvilgiu; išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę; geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir 

silpnybėmis; patirti nuotykių; pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams. DofE apdovanojimai yra ypatingai 

vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti 

savo veiklą.             Daugiau informacijos   https://www.facebook.com/DofELietuva/  ;   https://www.dofe.lt  
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Mokytoja Danguolė 

Gaubienė su pilna pintine 

nuostabių keksiukų. 

Antrokės Dominyka  

( šaunoji keksiukų kepėja) ir Algita  

( abi iš 2b)su kuratore Rasa Malinauskiene. 

   Gruodžio 7 dieną vokalinis ansamblis „Fresco“ 

ir choras „Bene Notes“ vyko į Vilnių, kur vyko 

respublikinis vokiškų dainų festivalis 2018. Iš 

visos Lietuvos kampelių susirinko net 20 ko-

lektyvų. Ansamblis savo vokišką dainą, kuriai 

akomponavo Deividas Pileckas (klavišas) ir Kris-

tupas Bračas (bitboksas), atliko įspūdingai, o sa-

lėje sėdintiems „Bene Notes“ choristams uždai-

navus kartu, žiūrovai juos palaikė ovacijomis ir 

aplodismentais. „Fresco“ gavo ne tik daug pagyrų, 

įvairių dovanų, bet ir laureato diplomą. Po festi-

valio visi nuvyko pasigrožėti Vilniaus šventine 

eglute, prie kurios spėjo dar ir pakoncertuoti. Netikėtai dainininkus užklupus laidos „Labas vakaras, Lietuva“ 

vedėjui Pauliui Skučui, visų nuostabai, jis ne tik nufilmavo atliekamą kalėdinę dainą, bet dar nusipaveikslavo ir 

pasakė parodysiąs per vakaro žinias. Pilni gerų emocijų, linksmai dainuodami visą kelią, sugrįžome į Šiaulius. 

Vokišką dainą „Bitte hör nicht auf zu träumen“, kuri atnešė sėkmę konkurse,  paruošė muzikos mokytoja Aušra 

Kardašienė ir vokiečių mokytoja Aina Būdvytytė. 

 

Paramos akcija ,,Laimės keksiukai” 

 Gruodžio pradžioje  gimnazija vėl kvepėjo keksiukais. Ore sklan-

dė  šventinė, gerumo sklidina nuotaika. Smagu, kad gimnazistai ir 

bendruomenės nariai gausiai prisidėjo prie šios gražios akcijos ne tik 

kepdami, bet ir įsigydami šiuos gaminius.  Akcijos metu surinka 130 €. 

Prie šios sumos pridėjome ir „Pyragų dienos“ metu surinktus lėšas. 

Gražiausios metų šventės skirtos skleisti sielos šilumą ir širdies gerumą. 

 

  Eglutės įžiebimas 

 

 

 

                                    

                                                                                                        

Eglutė gimnazijoje – artėjimas links išsvajotų švenčių ir atostogų. 

 

Vokaliniam ansambliui „Fresco“ respublikiniame 

vokiškų dainų festivalyje Vilniuje – laureato diplomas 



„Advento pašnekesiai“ Šiaulių Kryžių kalno 

vienuolyne 

Gruodžio 7 dienos vakarą grupė pirmokų, jų auklėtojos ir 

tėveliai  aplankė Šiaulių Kryžių kalno Pranciškonų 

vienuolyną. Vienuolis brolis Mykolas  maloniai pakvietė 

susirinkusius į koplytėlę  pokalbiui apie Advento  ir gyvenimo 

prasmę, šiuolaikines vertybes, laiko tėkmę, tikėjimą, vienuolio 

įžadus ir gyvenimą vienuolyne. Vėliau  vienuolyno šeimininkas atvėrė vienuolyno erdves, biblioteką. Atėjus 

maldos metui visa romuviečių bendruomenės grupė liko šventose Mišiose, kurių pabaigoje buvo brolio Mykolo 

palaiminta. 

  Prieš gražiausias metų šventes – malonūs susitikimai... 

 Belaukiant gražiausių metų švenčių į gimnazijos sporto salę buvo 

pakviesti ketvirtokai ir jų tėveliai, broliai, sesės... Tai puikus laikas 

nuoširdžiai pasikalbėti, pasidalinti šventine nuotaika, pabūti kartu. 

Susitikimas pranoko visus lūkesčius: džiaugėsi ne tik gimnazijos 

ketvirtų klasių auklėtojos, bet ir gimnazistai bei jų tėveliai: visi 

dalyvavo draugiškose sportinėse varžybose, žaidė linksmus 

žaidimus, šoko ir vieni kitiems pažadėjo netrukus vėl susitikti sporto 

salėje. 

Gimnazistų ir jų tėvelių vakarai gimnazijoje 

- kartu 

   Vėlyvą lapkričio 28 vakarą 2E klasė rinkosi į sporto 

renginį. Kuratorė Inga Dovidaitienė, mokinių tėveliai ir 

mokiniai susirinko linksmai nusiteikę išbandyti jėgas 

rungiantis tinklinio ir kvadrato varžybose. Muzikai 

grojant, po trumpo apšilimo, visi susiskirstė į 

komandas ir prasidėjo draugiškos rungtynės. Pusantros 

valandos pralėkė lyg kelios minutės. Daugiausia emocijų liejosi po varžybų: 

džiaugsmingai buvo aptariami laimėjimai, įspūdingi padavimai, permetimai, 

„iškirtimai“, naudingiausi žaidėjai. O svarbiausia, mokiniai džiaugėsi laiką prie 

kompiuterių iškeitę į gyvą bendravimą, o patys tėveliai džiaugėsi galimybe 

pažinti savo vaikų klasę. Tikimės, kad tokie bendri vakarai gimnazijoje – tik 

graži ir turininga pradžia.  

      Pyragų diena gimnazijoje 

 Lapkričio 6-ąją Lietuva šventė pyragų 

dieną. Tai tokia diena, kai įvairių orga-

nizacijų darbuotojai kepa pyragus, juos ra-

gauja kolegos ir aukoja – taip už pyragus 

surinktomis lėšomis prisidedama prie vaikų 

svajonių išsipildymo. Lapkričio 6-ąją visa gimnazija kvepėjo pyragais. Prie šios 

gražios iniciatyvos prisidėjo ir mokytojai, ir mokiniai. Mokinių aktyvas ir grupelė 

mokytojų nuo ankstaus ryto kepė pyragus technologijų kabinete, kiti juos iš vakaro 

išsikepė namuose, o rytą atsinešė į mokyklą. Po trijų pamokų aktyviausieji mokiniai 

dalijo pyragus draugams, mokytojams ir gimnazijos personalui ir taip rinko aukas 

dviems šiauliečiams ligoniukams (surinkta suma  - 148 eurai). Labai džiaugiamės, 

kad galėsime prisidėti prie jų svajonių išsipildymo. 

 

 



Mes keliaujam 

Kalėdomis kvepianti kelionė į Vroclavą ir 

Prahą 

Nepabūgę ilgos kelionės ir šalto oro grupė gimnazistų 

kartus su mokytojomis I.Lentiniene, K.Karošaite, I.Saunoriene išvyko ap-

lankyti  vieno iš gražiausių Lenkijos miestų Vroclavą ir Čekijos sostinę Pra-

hą.  Vroclavas mokinius sužavėjo savo nuostabia architektūra, nykštukais ir, žinoma, 

Kalėdine muge, kur galima buvo paragauti įvairiausių saldumynų, kalėdinių kepi-

nių. Nuostabioji Praha sutiko gana šaltu oru, tačiau gimnazistams pavyko  aplankyti 

beveik visas svarbiausias Prahos įžymybes: Karolio 

tiltą, Senamiesčio aikštę,  Vaclovo aikštę,  švento Vito 

katedrą, Prahos pilį, Senąjį Prahos laikrodį.  Nuostabą 

ir geras emocijas kėlė kalėdinio miestelio šurmu-

lys, Kalėdų eglė ir nuostabiai papuoštos gatvės bei 

pastatai. 

Į Lenkiją vyko ir trečiokai... 

  Per rudens atostogas 3 klasių mokiniai su savo draugais iš kitų klasių vyko į Lenkiją. Juos lydėjo auklėtojos 

N.Vaigauskienė ir R.Laurinavičienė. Apie 10 valandą atvykome į Malborką, kryžuočių vadinamą Marienburgą, 

buvusią jų  sostinę. Čia apžiūrėjome Marienburgo pilį, nuo 1997 metų įtrauktą į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą. Pilis daugelį pakerėjo savo milžiniškomis ir  neįveikiamomis sienomis bei niūria gynybinių vartų ir bokštų 

didybe. Vėliau  išvykome  į Štuthofo kon-

centracijos stovyklą, kurioje kalėjo rašytojas 

Balys Sruoga ir savo skaudžiais prisiminimais 

dalijosi memuariniame romane ,,Dievų miš-

kas“.  Apžiūrėję eksponatus atvažiavome  į 

Gdanską. Pirmiausia aplankėme Vesterplatę 

(pusiasalį, kuriame 1939-09-01 prasidėjo II pa-

saulinis karas). Daug įspūdžių paliko sena-

miestis ir jo nepakartojama architektūra.  

Graži draugystė su eTwinning projekto 

APPS4YOU partneriais 

   Artėjant šv.Kalėdoms norisi padaryti malonią 

staigmeną savo draugams, artimiesiems. Šiais me-

tais  eTwinning projekto APPS4YOU dalyvius nu-

stebino partneriai iš Portu-

galijos, atsiųsdami saldžią Ka-

lėdinę dovaną. Besivaišindami 

portugališku šokoladu, projekto dalyviai, mūsų gimnazijos 4-ų 

klasių mokiniai, iškepė imbierinių sausainių, kuriuos papuošė ir 

išsiuntė projekto partneriams į Esmoriz. Graži draugystė su part-

neriais, malonus bendravimas tarpusavyje – tai didžiausia Kalėdinė 

dovana. 

 

„Romuvos“ gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“ ir choras „Bene Notes“ 

respublikiniame renginyje „Laiko ženklai. 100-mečio asmenybės ir faktai“ Šiaulių miesto 

P.Višinskio bibliotekoje 

    Lietuvos 100-mečio asmenybės ir kultūrai svarbūs faktai buvo prisiminti lapkričio 22 dieną Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame respublikiniame edukaciniame-kultūriniame renginyje „Laiko 

ženklai. 100-mečio asmenybės ir faktai“. Renginį pradėjo Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos choro „Bene Notes“ ir 

vokalinio ansamblio „Fresco“ muzikinis pasirodymas ir Šiaulių PRC direktoriaus Sauliaus Dargužio bei 

pavaduotojo ugdymui Rimanto Urmono sveikinimo žodis. Susirinkusiesiems „Gyvosios istorijos“ paskaitą, skirtą 

A. Ramanauskui-Vanagui“, skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas Darius Indrišionis, 

pranešimus pristatė Šiaulių miesto, rajono ir Joniškio rajonų mokyklų moksleiviai, vyko šimtmečiui skirtos 

parodos, mokinių kurtų filmų peržiūros. 



  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PERGALĖS KONKURSAI 

ĮVAIRENYBĖS 

Sėkmė konkurse „Taisyklinga kalba - 

vertybė“ 

  2a klasės gimnazistas Dovydas Stumbra stebina 

savo gebėjimu susikaupti, susitelkti į anali-

zuojamą sritį ir veikti kūrybiškai. Jau pirmoje 

gimnazijos klasėje jis skynė laurus ir miesto 

raštingumo, ir teksto suvokimo konkursuose. Šių 

metų lapkričio pabaigoje vaikinas dalyvavo 

Didždvario gimnazijoje organizuotame miesto 

mokinių konkurse „Taisyklinga kalba - vertybė“ 

ir užėmė III vietą. Sveikiname ir džiaugiamės. 

Matematikos komandinio konkurso prizininkai 

 Mūsų gimnazistai lapkričio 15 dieną dalyvavo 

matematikos komandiniame konkurse, skirtame Šiaulių 

Stasio Šalkausko gimnazijos įsteigtam prizui laimėti. Ko-

mandą sudarė 5 mokiniai: Minijus Mikėnas (1d), Justinas 

Turčak (2c), Benas Česnauskas (3a), Rūta Švambarytė 

(4a) ir Ričardas Navickas (4a). Pagrindinis koman-

dos  noras - pasitikrinti matematines žinias ir gebėjimus 

bei ugdyti komandinio darbo kompetencijas. Komanda 

parodė puikias matematikos žinias ir užėmė II vietą.  

Anglų kalbos konkursas 

Lapkričio 21 dieną ŠU gimnazijoje vyko anglų 

viešosios kalbos  miesto konkursas. Mūsų 

gimnazijai jame atstovavo 1a klasės mokinė Meda 

Neverdauskaitė ir 2b klasės mokinė Aidija 

Mockevičiūtė (mokytoja E. Kazlauskienė).  Abi 

merginos pademonstravo puikius kalbėjimo 

įgūdžius, kuriuos vertinimo komisija, sudaryta iš 

miesto anglų kalbos mokytojų, įvertino labai 

aukštai. Pirmokė Meda savo amžiaus grupėje 

užėmė III vietą, o antrokė Aidija - I vietą ir buvo 

pripažinta geriausia anglų kalbos skaitove mieste. 

Džiaugiamės bei didžiuojamės merginų pasie-

kimais bei linkime sėkmės kituose konkursuose. 

Romuviečių sėkmė vertimų konkurse 

    Gruodžio 6 dieną Šiaulių universitete įvyko iškil-

minga V respublikinio vertimų konkurso prizininkų 

apdovanojimo ceremonija. Konkurso dalyviai vertė 

grožinius tekstus iš anglų, vokiečių ir rusų kalbų. 

Anglų kalbos vertėjų grupėje sėkmingai pasirodė ir 

III vietą užėmė Ignė Laurynaitė  (mokytoja Virginija 

Balandienė). Iš rusų kalbos vertusi 1c klasės mokinė 

Karolina Mateikaitė  (mokytoja Natalija Jackus) bu-

vo apdovanota paskatinamuoju prizu. Aidija Moc-

kevičiūtė (2b) užėmė II vietą 1-2 gimnazijos klasių 

grupėje, vertusioje iš vokiečių kalbos, o 3d klasės 

mokinys Jossefas Dembinskis (mokytoja Aina Būd-

vytytė) buvo antras 3-4 gimnazijos klasių, vertusių iš 

vokiečių kalbos, grupėje. 

Iškovota pergalė konkurse „Euroscola 2018“ 

  Lapkričio 14 dieną  gimnazijos komanda prisimins dar 

ilgai, nes buvo  iškovota  pergalė konkurse „Euroscola 

2018“  ir gautas pagrindinis prizas -  2019 m. kovo 7 d.  

kelionė į pačią Europos Sąjungos širdį – Strasbūrą. Mūsų  

komanda, kurią ruošė istorijos mokytoja Nida Vai-

gauskienė,  jau nuo pat pradžių tarsi buvo užprogramuota 

sėkmei. Visų dešimties, kad ir kokių skirtingų žmonių iš 

skirtingų klasių, akys degė noru laimėti. Tai tik įrodo, 

kad bendras tikslas  visus suvienija dideliems darbams. 

1 klasių bendruomenės teatro vakaras 

Lapkričio 15 dieną 1-ų klasių bendruomenė – 

mokiniai, tėveliai, seneliai, broliukai ir sesutės, klasių 

auklėtojos – drauge žiūrėjo spektaklį pagal C.Goldini 

komediją „Padūkėlė“. Šiaulių moksleivių namų vaikų 

ir jaunimo teatrą „Kompanija šauni“ lanko nemažai 

romuviečių. Na, o spektaklyje „Padūkėlė“ vaidino dvi 

4a klasės mokinės – tai Gerda Kvitko ir Rasa Gorytė. 

Šis teatro vakaras  - tai vienas iš 1 klasių mokinių ir tė-

vų laisvalaikio užimtumo  renginių. 

Naujos knygos ir spaudiniai bibliotekoje 

Lapkričio  mėnesį gimnazijos bibliotekos fondą iš 

paramos lėšų papildė naujos grožinės (lietuvių k., 

anglų k.), programinės, visuomeninės-mokslinės li-

teratūros knygos, užsakyti spaudiniai 2019 metams - 

„Iliustruotoji istorija“, „Psichologija Tau“, „Edita“. 

Būsimų pirmų klasių mokiniams nupirkti nauji anglų 

kalbos vadovėliai. Visi vadovėliai  aplenkti gim-

nazijos lėšomis. Malonaus skaitymo.  ,,Romuvos“ jaunieji žurnalistai 



 
 

Užsienio kalbų klubo “Lingua Romuva“ 

kultūrinis vakaras 

   Gruodžio 6 dieną mokykloje vyko užsienio kalbų klubo 

“Lingua Romuva“ kultūrinis vakaras gimnazijos 

bendruomenei. Jį organizavo užsienio kalbų mokytojos. 

Šis vakaras buvo skirtas Padėkos dienai paminėti. Į vakarą 

susirinko tėveliai, mokytojai ir mokiniai. Anglų kalbos 

būrelio nariai, vadovaujami anglų kalbos mokytojų V. 

Latožienės  ir V. Balandienės, teatralizuotai pristatė 

Padėkos dienos tradicijas. Šventės dalyviai žaidė, dainavo, 

ragavo tradicinius Padėkos dienos patiekalus, dėkojo vieni 

kitiems. Tėveliai ir mokiniai džiaugėsi klubo “Lingua 

Romuva“ veikla, leidžiančia ne tik gilinti anglų kalbos 

žinias, bet ir geriau pažinti angliškas tradicijas ir šventes. 

Vakaras jaukioje ir neformalioje aplinkoje netruko 

prabėgti. Visi dalyviai išėjo su-

šildyti gero bendrystės jausmo. 

Projekto „Romuvos“ stilių 

kuriame kartu“ dalyviai 

rūpinasi savo išvaizda 

  Darganotą dieną gatvėje prasi-

lenki su mergina... Ir jos veidas 

ilgam išlieka tavo atmintyje. Tai-

gi  labai svarbu, kaip mes atrodome. Lapkričio 12 dieną 

„Romuvos“ gimnazijos antrų ir ketvirtų klasių mokinės 

dalyvavo grožio užsiėmime. Merginos domėjosi grožio 

naujovėmis, šiuolaikinio makiažo tendencijomis. Jos 

išbandė skirtingas grožio priemones, darė makiažą sau ir 

draugėms, klausėsi makiažo specialistės Evelinos 

patarimų. Pačios drąsiausios ne-praleido geros progos 

nemokamai  pasimėgauti tikros specialistės atliktu ma-

kiažu.  Rūpinimasis savo išvaizda suteikė merginoms 

daug gražių akimirkų ir linksmų emocijų. 

„Stebuklingas kvepalų pasaulis“ 

   Kuo kvepia Kalėdos?  Eglės šaka, mandarinais, cinamonu ir 

šokoladu,  o gal močiutės keptais imbieriniais sausainukais?  

Projekto „Romuvos“ stilių kuriame kartu“ dalyvių bei jų 

svečių Kalėdos kvepia dar ir puikiais kvepalais. Stebuklingo 

Kvepalų renginyje, vykusiame gruodžio 10 dieną KristiAnoje,  

jie susipažino su aukšta parfumerija, kuri primena mums vaikystę, sukuria šventinę nuotaiką bei leidžia Kalėdų 

džiaugsmams  išlikti  mūsų gyvenime ilgam.  

 

 KAI BENDRA VEIKLA NEŠA DŽIAUGSMĄ... 


