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„Romuvos“ gimnazija pradėjo naujus mokslo 

metus 
    Pirmieji naujų mokslo metų pradžios dvasią pajuto gimnazijos abiturientai, kurie tradiciškai „Romuvos“ 

progimnazijoje į klases palydėjo pirmokus. Grįžę į savo gimnaziją atsivedė gausų būrį pirmokėlių, pradinių 

klasių mokytojos Linos Pocienės auklėtinių. Mažieji mūsų draugai pasveikino gimnazistus.  

O šventė gimnazijoje prasidėjo „Tautiška 

giesme“. Sveikinimo žodį gausiai susirinkusiai 

bendruomenei tarė gimnazijos direktorius 

Vytautas Giedraitis, į jaunimą kreipėsi ištikimas 

gimnazijos draugas LR Seimo narys Valerijus 

Simulik, gražių ir prasmingų metų palinkėjo 

„Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava 

Prazauskienė.  Mokinių seimo atstovai pakėlė 

gimnazijos vėliavą. Tai – simbolinė gimnazijos 

rimto darbo pradžia. Abiturientai pasveikino 

visus gimnazistus, po gėlės žiedą įteikė visiems 

gimnazijos svečiams, mokytojams. Gimnazijos 

pirmokai iš abiturientų sulaukė ir dovanų – puošnaus 

rėmelio pirmajai klasės nuotraukai. Po iškilmingos šventės 

pradžios visi sugužėjo į klases – vyko pirmoji auklėtojų 

pamoka. Tačiau šventė tuo nesibaigė. Visa „Romuvos“ 

gimnazijos bendruomenė dalyvavo tradicinėje Šiaulių 

miesto mero Artūro Visocko pamokoje Ch.Frenkelio viloje. 

Renginį miesto švietimo bendruomenei vedė „Romuvos“ 

gimnazijos 

lietuvių 

kalbos 

mokytoja 

Gitana 

Trinkaitė ir gimnazistas trečiokas Armandas Pribelskis. 

Šventės metų skambėjo pučiamųjų orkestro „Romuva“ 

atliekami kūriniai, dainavo gimnazijos choras „Bene notes“, 

įspūdingą kūrinį atliko muzikos mokytoja Aušra Kardašienė su 

savo dukra Austėja.  Mokslo metų pradžią nušvietė rudeninė 

saulė ir paženklino gaivus lietus. Tokie bus ir šie mokslo metai 

– įvairūs, stebinantys, įdomūs. Sėkmės visiems! Geros 

pradžios! 
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Naujų mokslo metų pradžia 



 
Jaunimo laukia nauji 

tarptautiniai projektai 

Naujas Erasmus+ projektas  „Europe in 

motion“ 

Gimnazijoje startuoja naujas Erasmus + projektas „Europe in motion“, kuriame dalyvauja mokiniai ir 

mokytojai iš Vokietijos, Slovėnijos, Švedijos ir mūsų gimnazijos. Projekto metu mokiniai bendradarbiaus, 

dalinsis savo šalių kultūrine patirtimi. Projektas apima įvairias sritis: dramą, šokį, muziką ir fizinį aktyvumą. 

Jo tikslas – ugdyti mokinių individualius sportinius, meninius gebėjimus tarptautiniame kontekste. 

 Projektas tęsis dvejus mokslo metus. Kviečiame dalyvauti 1-2 klasių mokinius, kurie domisi parkūru, mėgsta 

šokti, vaidinti ir dainuoti, kurie nori bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis ir dalintis įgyta patirtimi su 

bendraamžiais savo šalyje ir projekto partneriais užsienyje. Projekto dalyvių atranka bus vykdoma gruodžio 

mėnesį, sekite informaciją gimnazijos internetinėje svetainėje.                       Projekto vadovė Rita Švedienė  

 

Naujas Erasmus+ projektas „Digital Literacy in 6 Steps“ 

  Gimnazijoje startuoja naujas Erasmus + projektas „Digital Literacy in 6 

Steps“, kuriame dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš Italijos, Ispanijos, 

Portugalijos, Graikijos, Bulgarijos ir mūsų gimnazijos.  Skaitmeninis 

raštingumas – tai gebėjimas pačiam kritiškai ir kūrybiškai naudoti IKT, 

siekiant su darbu, užimtumu, mokymusi, laisvalaikiu, įsitraukimu į 

visuomenės gyvenimą ir dalyvavimu jame susijusių tikslų. Projekto tikslas – ugdyti mokinių skaitmeninį 

raštingumą ir kritinį mąstymą tarptautiniame kontekste. Projektas tęsis dvejus mokslo metus, todėl jame 

kviesime dalyvauti 2-3 klasių mokinius, kurie domisi projekte nagrinėjamomis temomis ir nori dalintis 

patirtimi su kitų Europos šalių bendraamžiais. Projekto dalyvių atranka bus vykdoma gruodžio mėnesį. Jūsų 

laukia įdomios  patirtys, žinios ir , žinoma, nauji draugai, tad sekite informaciją gimnazijos internetinėje 

svetainėje.                                                                                               Projekto vadovė Diana Nemeikienė 

 



Gimnazijos vokiečių kalbos 
mokytoja Aina Būdvytytė 

 

„Romuvos“ gimnazija pristatė STEAM veiklą galimybių festivalyje „Tavo 

Pin Kodas“ 

          Rugsėjo pabaigoje jaunuosius šiauliečius susiburti, patirti ir išmokti kvietė galimybių festivalis „Tavo 

Pin Kodas“, kuris vyko Šiaulių arenoje. Renginyje dalyvavo ne tik Vidas Bareikis, Benediktas Vanagas, kiti 

žinomi žmonės, bet ir 46  įvairios visuomeninės organizacijos bei švietimo įstaigos. Festivalyje aktyviai 

dalyvavo ir „Romuvos“ gimnazija, pristačiusi STEAM veiklą „Gyvosios gamtos kodas“. Stebint keliems 

šimtams žiūrovų, gimnazijos ketvirtokai kompiuteryje modeliavo DNR molekulę ir ją spausdino 3D 

spausdintuvu. Žiūrovai savo gebėjimus ir žinias irgi galėjo 

išbandyti, atlikdami romuviečių sukurtas kompiuterines užduotis 

ir eksperimentus, išskirdami iš įvairių augalų ir jų dalių  DNR 

molekules, o vėliau bandydami jas užšaldyti skystu azotu. 

Skystas azotas puikiai atliko savo vaidmenį šaldant augalų žiedus 

ir iš augalų pagamintus maisto produktus, kuriuos, azoto 

paveiktus, lankytojai galėjo  išbandyti. „Romuvos“ gimnazijos 

stendas tą dieną buvo vienas populiariausių renginyje. Mūsų 

„Gyvosios gamtos kodą“ aplankė apie 1000 žiūrovų. Kai kurie 

prie stendo grįžo, norėdami  geriau patobulint savo gebėjimus ir 

iš naujo susipažinti su amžinos gyvybės saugotoja – DNR 

molekule. Pagiriamojo žodžio susilaukėme ir iš ŠU trijų 

profesorių, kurie džiaugdamiesi romuviečių STEAM veikla teigė, 

jog mūsų gimnazija -  „tai mokykla, kuri pademonstravo puikų 

pasirodymą ir išmanymą“. 

„Romuvos“ gimnazistėms įteikti tarptautiniai vokiečių 

kalbos sertifikatai 

   Vokiečių kalbai gimnazijoje skiriamas ypatingas dėmesys. Ko gero, tai lemia 

aktyvi, energinga, mokinius uždeganti vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė 

ir neeiliniai jos mokiniai. Jau tradicija tampa kiekvienais metais džiaugtis jų 

spektakliu vokiečių kalba. Jie dalyvauja Lietuvos Goethe instituto 

organizuojamuose projektuose: CLILIG („Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos 

mokymasis"), „Jungend debattiert international" („Tarptautiniai jaunimo 

debatai"), „Bühne frei für Deutsch" (Tarptautinis teatro festivalis vokiečių 

kalba).   Rugsėjo 10 d. trims gimnazistėms - Aidijai Mockevičiūtei (3b), 

Melissai Ozdemir (3e) ir Gretai Jokubauskaitei (4b) įteikti Vokietijos 

Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos A2/B1 kalbos mokėjimo lygio vokiečių kalbos diplomai 

Deutsches Sprachdiplom (DSDI). Šis diplomas galioja norint įgyti profesiją Vokietijoje, mokytis kolegijose 

bei lankyti paruošiamąsias studijas. Priminsime, kad egzaminą romuviečiai laiko pavasarį, o jį sudaro dvi 

dalys (raštu ir žodžiu). Egzamino raštu užduotys yra tikrinamos Vokietijoje, o egzaminas žodžiu vyksta 

egzaminuojant gimtakalbiams specialistams. Per paskutinius trejus metus tarptautinį vokiečių kalbos 

egzaminą išlaikė 16 romuviečių. 

                 Konstitucijos egzaminas 2019 
    

         Spalio 3 d. visoje Lietuvoje vyko LR Teisingumo 

ministerijos organizuotas ir LR Prezidento 

globojamas  Konstitucijos egzaminas. Konstitucijos 

egzamino I etape žinias 8 – 10 ir 11 – 12 klasių grupėse 

pasitikrino ir mūsų gimnazijos mokiniai. Buvo pateikta 

30 uždarų klausimų. Moksleiviai, teisingai atsakę į 23 ir 

daugiau klausimų pateko į egzamino II etapą, kuris vyks 

spalio 17 d. Geriausiai užduotis atliko ir į II egzamino 

etapą  pateko 4a klasės mokinė Vakarė Gotautaitė. Aktyviausiai dalyvavo 2a klasės mokiniai. Džiaugiamės 

pilietiškais gimnazistais! 

 



 

                                                                                                                                             

 

 

 
  Pirmų klasių mokiniai mokslo metus pradėjo 

ekskursija į Naisius, nes gimnazijoje jau ne 

vienerius metus vykdomas projektas „Z, Gėlės 

tradicija“, skatintis mokinius domėtis savo krašto 

kultūros paveldu ir naujausiais literatūros 

gyvenimo faktais. Naisiuose ne vieną kartą lankęsi 

gimnazistai manė jau žiną, ką pamatys ir aplankys. 

Tačiau daugelis labai nustebo sužinoję, kad 

Naisiuose yra literatūros muziejus, įkurtas grafams 

Zubovams priklausiusiame akmeniniame dvare, 

kuriame gimė ir augo poetas Zigmas 

Gaidamavičius-Gėlė, kad jame kaupiama ir 

saugoma medžiaga, susijusi su Šiaulių krašto 

rašytojais, literatūrologais, kalbininkais, istorikais, 

knygnešiais, įvairi kraštotyrinė informacija, įrengtas Zigmo Gėlės kambarys, dvi ekspozicijų salės, o nuo 1977 

m. Naisiuose teikiama Z. Gėlės premija už geriausią metų pirmąją poezijos knygą. Šių metų laureato Tomo 

Vyšniausko rudenį tikimės sulaukti ir mūsų gimnazijoje. Po muziejaus direktorės Ritos Žukauskienės vestos 

literatūros pamokos jaunieji gimnazistai aplankė Saulės aikštę, Naisių žemės istorijos muziejų, Baltų dievų 

skulptūrų ir žolynų muziejus, Baltų areną, žemaitukų žirgyną. Smagi ir prasminga išvyka – puiki mokslo metų 

pradžia.   

 Iškilmingoje inauguracijos šventėje 

pirmokams įteikti gimnazisto pasai 

    O rugsėjo 26- osios rytą.  Šventės pradžioje kartu su 

mokytojos Aušros Kardašienės vadovaujamu choru 

giedodami  „Tautišką giesmę“  jaunieji gimnazistai 

džiaugėsi sulaukę ypatingo dėmesio. Direktorius 

Vytautas Giedraitis, kiekvienam paspaudęs ranką ir 

įteikęs gimnazisto pasą, linkėjo sėkmės, kurios tikrai 

prireiks siekiant užsibrėžtų tikslų. Juos sveikino 

šventės viešnia progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė, skyriaus vedėja Marta Stonienė. O tikraisiais 

gimnazistais tapę pirmokai pasižadėjo būti ištikimi savo mokyklai, garbingai ir sąžiningai atlikti gimnazisto 

pareigas, būti draugiški ir sąžiningi, mandagūs ir kultūringi, garsinti savo mokyklos vardą ir didžiuotis, jog yra 

„Romuvos“ vaikai. 

Kaip gyventi prasmingai ir įdomiai... 

Spalio 7 dieną mūsų gimnazijoje prevencinę paskaitą apie žalingus įpročius bei nepilnamečių teisinę 

atsakomybę skaitė Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Danielius Budrys. 

Kalbėdamas mokiniams jis ypatingai 

pabrėžė tai, kad žalingi jaunų žmonių 

įpročiai atneša daug problemų ir bėdų. 

Pasekmės būna labai liūdnos. Paskaita 

buvo įdomi, motyvuojanti, formuojanti 

mokinių vertybines nuostatas, sveiko 

gyvenimo būdo įgūdžius. Pareigūnas 

mokė jaunimą, kaip leisti laisvalaikį 

be svaigalų. 

  

MŪSŲ PIRMOKAI MOKSLO METUS 

PRADĖJO KELIONE Į NAISIUS 



 

Saulės mūšio bėgimas 

  Saulės mūšio bėgimas Šiauliuose jau tapęs tradicija,siejamas su 

miesto gimimu ir skirtas pagerbti lietuvių pergalę Saulės mūšyje, kuris 

vyko 1236 metais. Bėgimas puoselėja bendruomeniškumą, aktyvų ir 

kokybišką laisvalaikį.Skirtas ir pritaikytas įvairaus amžiaus žmonėms. 

Šiemet ypatingas dėmesys skirtas jaunimui. Būrys „Romuvos“ 

gimnazistų taip pat dalyvavo bėgime. Algimantas Vėževičius (2c) 

1236 m bėgime vaikinų tarpe iškovojo 1 vietą. Sveikiname. Dovilė Gilytė (1f) įveikė 10 km 

distanciją ir iškovojo garbingą 5 vietą moterų tarpe. Sveikiname ir didžiuojamės. Visi 

dalyviai apdovanoti bėgimo atminimo prizais. 

3e klasės išvyką į gamtą vainikavo 

fejerverkai! 

3e klasė naujus mokslo metus pradėjo išvyka į 

gamtą. Daugelio galvose kirbėjęs klausimas „Ką 

veiksim?“ greitai dingo.  Klasės tradicija tapusios 

kvadrato varžybos įtraukė visus į sportinę veiklą. 

Tėveliai buvo paruošę sumanumo užduočių - 

komandos varžėsi dėl „lobio“.  Siurprizu tapo 

Agnės tėvelių dovanoti fejerverkai. Keptos 

dešrelės, smagūs lauko žaidimai, skambantis 

juokas – viskas, ko reikia klasės kolektyvo 

buvimui kartu. Tegul naujieji mokslo metai būna sėkmingi, įsimintini, įspūdingi ir vieningi! To 3e linki 

visoms gimnazijos klasėms.  

Ypatinga magnetukų paroda gimnazijos bibliotekoje 

„Pasaulis yra knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmą puslapį.“  

Šv. Augustinas 

„Man kelionės – tai mano turtas, kuris niekada nenuvertės.  Kelionės man 

duoda pilną bagažą naujos patirties ir žinių apie lankomas šalis, kultūras, 

žmones, pasaulį.  Patirtis gali būti gera ar bloga, bet  ji skatina augti. Po 

kiekvienos kelionės jaučiu teigiamą energiją ir jaučiuosi laiminga. 

Magnetukai iš įvairių pasaulio vietų man primena aplankytas šalis, patirtas 

emocijas, ragautus skonius, matytą gamtą, sutiktus žmones. Tai yra 

nuostabu.“  Taip apie savo kelionių aistrą pasakoja gimnazijos etikos mokytoja Ingrida Saunorienė. 

Bibliotekoje eksponuojama mokytojos Ingridos Saunorienės asmeninė magnetukų kolekcija. Joje yra tikrai 

unikalių eksponatų. Maloniai kviečiame domėtis. Ir, žinoma, 

keliauti... 

Talentingų gimnazisčių kūrybinis darbas 

2A klasės mokinės Sotera Babrauskytė ir Eglė Šiurkutė 

artėjant Tarptautinei mokytojo dienai gimnazijos II aukšto 

fojė pristatė kūrybinį  darbą. Stabtelėjimas prie jo  - tai 

džiugi akimirka ir mokytojams, ir mokiniams, ir gimnazijoje 

viešintiems svečiams. 

ĮVAIRENYBĖS 



 

2019 M. „ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJO“ TITULAS 

– „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJUI ROMUALDUI 

ŽUKAUSKUI 

2019 metų spalio 7 dieną Šiaulių arenoje vyko iškilmingas 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas, kurio metu 

„Šiaulių miesto metų mokytojo“ apdovanojimais įvertinti 

miesto pedagogai. Ant pakylos atsiimti 2019 metų „Šiaulių 

miesto metų mokytojo“ apdovanojimo kopė ir „Romuvos“ 

gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro „Romuva“ vadovas Romualdas 

Žukauskas. Kasmet Tarptautinės mokytojų dienos proga yra pagerbiami Šiaulių 

miesto mokytojai už lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą 

miesto bendruomenei, skiriant apdovanojimą „Šiaulių miesto metų mokytojas“. 

„Romuvos“ gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad šiemet apdovanojimas 

„Šiaulių miesto metų mokytojas“ įteiktas ilgamečiui gimnazijos muzikos mokytojui metodininkui Romualdui 

Žukauskui, pučiamųjų instrumentų orkestro „Romuva“ įkūrėjui ir vadovui. Romualdas Žukauskas visada kelia 

ir įgyvendina iniciatyvas, kurios skirtos ne tik gimnazijos, bet ir platesniam visuomenės ratui. Jo 

vadovaujamas orkestras dalyvauja pilietinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ne tik Šiaulių mieste, bet ir 

rajone bei už jo ribų. Pedagogo vadovaujamas orkestras reprezentuoja ne tik „Romuvos“ gimnaziją, bet ir 

Šiaulių miestą, jo kultūrą, jaunimą ir jaunimo galimybes užsiimti prasminga ir turininga veikla. Nors orkestre 

groja mokiniai, kurių absoliuti dauguma anksčiau nieko bendro neturėjo su muzika, nelankė muzikos 

mokyklos, vadovas savo pedagoginio talento, meistriškumo dėka geba jiems įkvėpti meilę muzikai. Mokytojo 

vadovaujamas orkestras „Romuva“ nenusileidžia profesionaliems orkestrams – išdrįsta varžytis su jais, 

dalyvauti bendruose renginiuose. 2019 m. XIX Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate Romualdo Žukausko 

vadovaujamam orkestrui skirta prizinė – III – vieta ir reprezentatyviausio B kategorijos orkestro titulas. Šiuo 

metu orkestras intensyviai ruošiasi Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatui, vyksiančiam 2020-

aisiais. Savo darbais mokytojas Romualdas Žukauskas praskaidrina ne tik romuviečių, bet ir visų šiauliečių 

nuotaikas, rodo pilietiškumo 

pavyzdį, o mokiniams jis – auto-

ritetas, į kurį verta lygiuotis .„Ro-

muvos“ gimnazijos bendruomenė 

sveikina mokytoją Romualdą Žu-

kauską ir linki jam nesustoti keliant 

ir įgyvendinant puikias iniciatyvas. 

Džiaugiamės kolegos sėkme ir 

didžiuojamės!  

Tarptautinės mokytojų dienos proga – išskirtinis mokinių dėmesys 

mokytojams 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos bendruomenė kasmet ypatingai švenčia Tarptautinę 

mokytojų dieną. Tą dieną visas dėmesys skirtas ypatingiems žmonėms – mokytojams, 

kurie su meile, negailėdami savo jėgų ir neskaičiuojami asmeninio laiko ugdo mokinius. 

Todėl šiais metais pagrindinis šventės akcentas – įvairios mokinių meilės 

išraiškos formos mokytojams, užšifruotos specialiu – „M ♥ M“ – kodu.  

Profesinės šventės rytas prasidėjo mokyklos fojė, kur juos pasitiko 4 klasės 

mokiniai: mokytojai žingsniavo į klases specialiai jiems ta proga ištiestu 

raudonu kilimu, buvo įteikiama po gėlės žiedą, skambėjo gitaros garsai ir 

nuoširdūs sveikinimo žodžiai. Paslaptingasis romuviečių kodas „M ♥ M“ 

iššifruotas: mokiniai myli mokytojus, mokytojai – mokinius. 

 

 
LEIDINĮ PARENGĖ ,,ROMUVOS“ GIMNAZIJOS ŽURNALISTAI.  


