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“palio 5 d. , šve čia t tarptaui ę 
okytojų die ą, Šiaulių Didždva-

rio gi azija tru pa  virto 
Didždvario grafyste. Taip prisi i -

tas vie os se iausių Šiaulių iesto 
gi azijų istorija – 1  . gra-

fa s )u ova s priklausiusio dva-

ro teritorijoje aidaryta Šiaulių 
ergaičių gi azija.  

Gi azijoje šve i ės die os re -

gi iai prasidėjo jau uo pat ryto. 
Mokyklos duris praveria tys o-

kytojai uvo pasii ka i kaip ikri 
grafai, iš alko o toli sklido svei-
ki i ai atvyksta ie s į Didž-

dvario rū us. Ne ik okytojų, 
et ir oki ių apra gos kodas – 

puoš i apra ga, o pagri di is 
ak e tas  ̶ galvos apda galas. Per 
ilgąsias pertraukas visi uvo 
kviečia i pašoki „Just Da e“, 
sure gtas pra ogi ių šokių pa-

sirody as. Visą  die ą oki iai ir 
okytojai galėjo įsia ži i spe-

ialioje fotosesijoje ei rašyi eks-

pro i ius eilėraštukus apie gra-

fystę ir pačią okytojų die ą.  

Po pa okų ir okytojus, ir oki-
ius su ūrė okytojų die os ko -

ertas – savo pasirody us oky-

toja s skyrė tale i gi šoka tys 
ei dai uoja tys oki iai. Už ilga-

eį dar ą ir pasišve i ą okyk-

lai dėkojo gi azijos direktorius 
Vitalis Balsevičius: 

Ri ai Er esie ei – ate aikos 
okytojai etodi i kei – už uo-

širdų ir pozityvų e dradar iavi-
ą su oki iais, už i i iatyvu ą, 

dar ą projektuose, aktyvu ą gi -

azijos e druo e ės gyve i-
e  ir   pedagogi io dar o e-

tų Šiaulių Didždvario gi azijoje. 

Daivai Bukelytei – i for a i ių 
te h ologijų okytojai eksper-  
tei – už uoširdų e dravi ą ir 

e dradar iavi ą su oki iais ir 
kolego is, už kūry išku ą, i o-

va ijas, kruopštu ą, atsaki gą po-

žiūrį į vykdo as veiklas, dar ą 
projektuose, pairies sklaidą Lie-

tuvoje ir užsie yje ir  peda-

gogi io dar o etų Šiaulių Didž-

dvario gi azijoje. 

Krisi ai Muraškie ei – iologijos 
okytojai etodi i kei – už po-

zityvų sa tykį su oki iais ir ko-

lego is, aktyvu ą, įgyve di a t 
i ova ijas ugdy o pro ese, už tai, 
kad jos dėka gi azijoje žaliuoja ir 
žydi gėlės ei 15 pedagogi io dar-

o etų Šiaulių Didždvario gi -

azijoje. 

Mariui Sketerskui – i for a i ių 
te h ologijų okytojui  ̶ už sava-

laikę, uoširdžią pagal ą kol-
ego s ir 15 pedagogi io dar o 

etų Didždvario gi azijoje. 

Jola tai Vala čie ei – lietuvių 
kal os okytojai etodi i kei – 
už kūry išku ą, uoširdų e dra-

dar iavi ą su oki iais ir ko-

lego is, atsaki gą požiūrį į vyk-

do as veiklas, gerosios pairies 
sklaidą ieste ir šalyje, už ge-

ėji ą pa okose sukuri ra ią, 
jaukią, dar i gą at osferą ir 1  
pedagogi io dar o etų Šiaulių 
Didždvario gi azijoje. 

So atai Dedūraitei – veiklos ste-

ėse os poskyrio vedėjai – už dar-

ą su Europos “ąju gos sava o-

riais, už šalies ir tarptaui ių pro-

jektų pritrauki ą ei dalyvavi ą 
juose, už i i iatyvų įgyve di i ą, 
atsaki gu ą ir ka try ę Didždva-

rio gi azijoje dir a t 1  etų. 

Visa e druo e ė džiaugėsi u-

zikos okytojos Ksaveros Ma ku-

vie ės sėk e – už kūry išku ą ir 
i i iatyvu ą įtraukia t okyklos 

e druo e ę į efor aliojo švie-

i o veiklas jai suteiktas Šiaulių 
iesto Metų okytojo vardas. 

Mokytojų die ai uvo išleistas ir 
spe ialus okyklos aujie laiškis, 
kurio pagri di iai i i iatoriai ir 
kūrėjai – pir okai gi azistai. 
Moki iai pare gė tru pus straips-

ius-i terviu apie okytojų po-

ėgius, kurių uvo la ai įvairių: 
uo ezgi o ir k ygų skaity o, 

iki profesi ės veiklos to uli i o. 

Šiais etais Didždvario gi azija 
okytojų die ą šve tė išies iškil-
i gai. Visi gi azijos okytojai 

ir oki iai galėjo pasijusi ikrais 
Didždvario Rū ų gyve tojais. • 

Dei a tė Ku iliūtė  

Nuotrauka Austėjos Čegytės 

“palio 1 -  d. 
Didždvario gi azijoje 

vyks  
Lietuvos ir Le kijos 

jau i o ai ų  
projektas  

THINK GLOBALLY,  
ACT LOCALLY 

Naujienlaiškis 



  

“palio 1  d. Didždvario 
gi azijoje la kėsi uvę 
gi azijos oki iai, šiuo 

etu studijuoja tys teisę 
Vil iaus u iversitete  ̶ 
Vilius Norvaišas ir Ri a -

tė Vitkutė. Stude tai pa-

sakojo apie Ko situ iją, 
paruošė  gi azista s 
klausi ų. 
Ko situ ijos die a i i-

a spalio 5 d., o spalio 
 d. re gia as Ko situ-

ijos egza i o II etapas. 
Tad ši paskaita  ̶ puiki 
proga prisi i i reikš i -

giausius ei reikali giau-

sius Ko situ ijos dalykus. 
 

 

II etapo nugalėtojai 
Fausta Roz ytė IV  

Mokytoja Valda 
Kizevičiūtė 

Lukas Juk a III  

Mokytoja Asta 
A džiuvie ė  

 

“palio  d. Didždvario 
gi azijoje la kėsi lekto-

rius E as Gri ius. Sa o 
paskaita lektorius paska-

i o gi azistus susi ąs-

tyi, kaip sieki gyve i o 
ikslų ir pasiri ki prio-

ritetus. Lektorius išskyrė 
keturis troški us: gar ę, 
atlygį, tale tą ir galią, at-

kreipė oki ių dė esį, 
kaip daž ai prisi e a i 
pir ieji du, o už iršta-

as trečias troški as, ku-

ris yra la ai svar us jau o 
ž ogaus gyve i e. • 

75-ųjų Holokausto ei ių i ėji as Žagarėje 

Geograijos pa oka Papilėje 

At i i o ak e ys 

Puslapis 2 Naujienlaiškis 

“palio  d. Didždvario gi azijos 
oki iai kartu su istorijos o-

kytojais: Valda Kizevičiūte, Pau-

liu i Bara ausku ei Vaidu Ba-

iu vyko į Žagarę, kur vyko 5-

ųjų Holokausto ei ių i ėji-
as. Miesto aikštėje pager i 

žuvusių Žagarės gyve tojų: kai-
y ų, draugų, gydytojų, oky-

tojų, vaikų ir se elių at i i ą… 
susiri ko e ik žagariečiai, et ir 
ž o ės iš visos Lietuvos. Gausus 

ūrys pajudėjo supla uotu arš-

rutu į asi io žydų šaudy o vie-

tą. Mi ėji o etu Izraelio a -

asadorius Lietuvoje A iras 
Mai o as atvirai kal ėjo apie ši 
skaudų istorijos tarps į, apie tai, 

kad šių įvykių už irši papras-

čiausiai egali a  ̶  reikia supras-

i, kad kiekvie as iš šių ž o ių 
turėjo vardą, pavardę, profesiją 

ei istoriją. Juk kas kitas, jei e 
es, prisidėsi e prie istorijos, 

kuri ėra ik faktai ir staisi iai 
duo e ys, kūri o? • 

Rugsėjo  d. i i a Lietuvos 
žydų ge o ido die a. Didždvario 
gi azijos skaitykloje pare gta 
paroda „Niekada per a žius“, 
skirta šiai die ai pa i ėi. Į pa-

rodos aidary ą atėjo ketvirto-

kai su istorijos okytoja Asta 
A džiuvie e. Gi azistai su o-

kytoja diskutavo apie žydų trage-

diją II-ojo pasauli io karo etu.  
Rugsėjo  d. dalis Didždvario 
gi azijos IV kl. oki ių apla -

kė pa i klą, skirtą Šiaulių žydų 
geto likvidavi ui. Moki iai pa-

ger ė žuvusiųjų at i i ą iš ak-

e ukų sudėda i si oli ę 
e orą. Istorijos okytoja G. 

Ku iliūtė 

Rugsėjo 1 d. gi azijos IIp kl, 
oki iai, lydi i istorijos oky-

tojos Valdos Kizevičiūtės apla kė 
„At i i o ak e is“ – ietas 
Šiauliuose, kuriose šių etų rug-

pjūčio  d. įa ži tas žydų 
tauty ės šiauliečių, gyve usių ir 
dir usių Šiauliuose, at i i as. 
Nedidelės žalvari ės plytelės 
gatvių gri di yje yra su o tuo-

tos prie Šiaulių . savivaldy ės 
pastato ir Vil iaus g. ulvare prie 

8 u eriu pažy ėto a o. 
Taip įa ži tas Holokausto aukų 
– ilga ečio Šiaulių vi e ur istro 
“a uelio Petu hausko ir gydy-

tojo Urijaus Rozu ovskio at i-
i as. • 

Fausta Roz ytė 

Erikas Mari aiis 

Nuotrauka “i o os Litvi skaitės  

KONSTITUCIJOS PAMOKA 

Mokyis gali a e ik klasėje. 
Dalis trečiokų, esi oka čių ge-

ograijos, rugsėjo  d. trauki iu 
kartu su geograijos okytoja 
“ iegi a Rau aite uvyko į Papi-
lę. Čia lydi i uvusio Papilės ge-

ograijos okytojo “tepo o A -

driuškevičiaus, epa ūgę lietaus 
apla kė e garsiąją Juros perio-

do laikų uolie ų atoda gą. Tai 
geologi is pa i klas, kurio uo-

lie ose gausu s ulkių to eto 
laikų gyvū ų lieka ų fosilijų .  
Apla kė e ir garsiąją Papilės 
trylika ie ę liepą. Tai edis - ̶ 
ga tos pa i klas, auga is Pa-

pilės parke. Ma o a, kad ji so-

di ta apie 1 -uosius etus. 

Šios liepos 
ka ie ai 
yra ,  . 
storio ir 
apie  . 
aukščio. 
Liepa spar-

čiai se sta, 
plečiasi ke-

ras, ka ie-

ų augi o 
ka pas 
kas et didėja, krypsta į šo us. 
Iki 1  . ši liepa turėjo  1 -ka 
ka ie ų, o  . dar vie as 
ka ie as išvirto, kitas  ̶  ulūžo. 
“ta telėjo e prie “i o o Dau-

ka to uziejaus ei ja  skirto 

pa i klo. Apla kyi paį uzie-

jų, jo kapą ir užkopi į apžvalgos 
okštą, deja, turėjo e paliki 

kita  kartui. • 

Geograijos okytoja S iegi a Rau aitė  

 

PASKAITA 



Gi azijos oki ių savivaldos stovykla 

Puslapis 3 Antrieji namai 

Didždvario gi azijos K y-

gų klu as vėl at auji o sa-

vo veiklą. Gražią rugsėjo 
popietę klu o arės ri kosi 

į jau tradi i e tapusią po-

pietę „Vasaros skaity ai“, 
kurios etu pasidali o 
įspūdžiais apie per vasaros 
atostogas perskaitytas k y-

gas. J.Do rovskie ė pri-
statė M.Ivaškevičiaus ro-

a ą „Žali“, kuris visuo-

e ėje sulaukė la ai ko -

traversiško veri i o. Di-
delį susido ėji ą sukėlė J. 
Vala čie ės perskaityta 
R.Fli k „Šiaurės “ahara“  ̶ 
ro a as apie pa irštąją 
Kuršių eriją. R.Dra i kaitė 
pristatė rusų rašytojo M. 
Šiški o „Laiškų k ygą“. 
L.Vielikė ie ė pasidalijo 
šilta pairi i, kaip ji per 
vasaros atostogas kartu su 
a ūke Tija skaitė A.Li d-

gre  „E ilį iš Lio e-

ergos“. A.“a so avičie ė 
pade o stravo savo elek-

tro i ę k ygų skaityklę ir 
joje sukauptą gausią k ygų 
kol ek iją. • 

Didždvario gi azijos 
skaitykloje Mokytojo die-

os proga aidaryta Didž-

dvario gi azijos ate-

aikos okytojo eksper-

to Vi o Ta ašausko lei-
di ių paroda. Į parodos 
aidary ą okytojas atė-

jo su savo oki iais pir-

okais. Mokytojas eks-

pertas V.       Ta ašauskas 
yra išleidęs 1 leidi į. Jis 

e ik sėk i gai dėsto 
oki ia s ate aiką, 

et yra ir se i arų lekto-

rius, okytojų praki ės 
veiklos veri tojas.  

BIBLIOTEKA 

Paskui į rugsėjo pe ktadie į  
Didždvario gi azijos oki iai 
leidosi į jau tradi ija tapusią ke-

lio ę. Tai kas et vyksta i o-

kyklos savivaldos ir sei o sto-

vykla, kurios etu yra spre -

džia i artėja čių re gi ių klau-

si ai, kuria i įvairūs projektai, 
galvoja a, kaip paversi ūsų 

okyklą vie i ga e druo e e, 
sipri a i dalyvių ryšiai. 
Kaip savo kailiu išgyve usi šį 
re gi į, galiu pasakyi, jog šiais 

etais susiri ko la ai sipri ko-

a da, pil a u ikalių idėjų ir už-

sidegi o jas įgyve di i. Tai o-

ki iai, kurie žada aiduoi visas 
jėgas ūsų gi azijos gerovei. 
“tovyklos etu uvo oi ialiai iš-

ri ktas sei o pir i i kas Ar ol-
das Bu elis ir savivaldos vadovė 

Katari a 
Kukla. 
Dalyviai 
pasis-

kirstė į 
grupes ir 
pradėjo 
pla uoi 
artėja -

čias e-

tų veik-

las. Dau-

gu ai jų 
jau sudaryi pla ai ir visi jais 
la ai pate ki i. Laukia epakar-

toja i re gi iai: ko fere ija, 
Adve to vakaras, Chorų karai ir 
dar daug kitų. 
Ši stovykla e ūtų įdo i, jei e 
s agūs žaidi ai ar gali y ė ar-

i iau susipaži i su kitais daly-

viais prie ar atos puodelio. Dau-

gelis galėtų pasakyi, jog šio re -

gi io etu susirado aujų drau-

gų ar įgavo audi gos pairies.  
Galiu gara tuoi, jog šie etai 
Didždvario savivaldai us epa-                                                            
kartoja i! • 

Pauli a Maskaliovaitė  

 

Didždvario gi azijos he ikai 
jau trečius etus lai i „Mo ilio-

sios ioklasės“ apsila ky ą o-

kykloje. 
Didždvario gi azijos trečiokai, 
pasiri kę okyis he iją A ly-

giu dalyvavo ko kurse „Mo ilioji 
klasė 1 “  ̶ usiu tė uo-

trauką su įa ži ta virtualia rea-

ly e. Nuotrauka uvo patalpi ta 
Tyrėjų akies Fa e ook pasky-

roje, kur vyko alsavi as re -

ka t įdo iausias ir išradi giau-

sias uotraukas.  
„Mo ilioji ioklasė“ – pir oji ša-

lyje o ili la oratorija, kuri su-

paži di a Lietuvos oksleivius 
su aujausiais gyvy ės lai ėji-

ais. „Bioklasėje“ oksleiviai e 
ik iš a do ikrus oksli ius 
prietaisus, et ir patys atlieka 

oder ius io okslų eksperi-
e tus, kurie, pavyzdžiui, ats-

kleidžia, kas yra DNR ir kaip ji 
fu k io uoja. Eduka i ę progra-

ą taip pat sudaro okslo po-

puliari a osios paskaitos, o-

ky ai ir diskusijos. 
 „Mo iliosios ioklasės“ izitą 
ko kurse lai ėjusiai klasei do-

va oja Tyrėjų akis ir pir ąją 
šalyje o ilią la oratoriją įkūru-

si e drovė „Ther o Fisher 
“ ie ii “.  • 

 

Mo ili ioklasė 

Nuotrauka So atos Ščiuki aitės   

Mokytis, pažinti ir atrasti – kiekvienos mūsų dienos tikslas. 
Kasdien vis kažkas naujo, mažiau ar daugiau įdomaus. O pačios 
smagiausios pamokos, kai mūsų kūrybingi mokytojai pasakoja ir 
aiškina pavyzdžius, kuriuos dažnai sutinkame ne tik terminų, 
skaičiavimų, brėžinių pripildytose knygose, bet ir mus supančioje 
aplinkoje. Taip pat mes, mokiniai, tikrai nesame primityvūs 
sutvėrimai. Mūsų galvose knibžda įvairiausių minčių ir idėjų. Kai 
kurios yra beprotiškos, sunkiai siejamos su realybe, bet labai 
intriguojančios. Mes, mažieji biochemikai, dažnai susimąstome 
apie įvairias chemines reakcijas, vykstančias žmogaus kūne, 
įmanomas/neįmanomas mutacijas. Kadangi mūsų smegenyse 
yra atskira „raukšlė“, skirta fantazijoms, mes puikiai pamename 
istorijas, ilmus apie mutacijų paveiktus žmones – zombius. Argi 
ne puiku būtų visa tai matyti, liesti ir analizuoti matant sau prieš 
akis, apimtiems įtampos, azarto ir naujų, nepamirštamų pojūčių? 
Būtent šią mintį mes norėjome jums perteikti kuo aiškiau ir 
įdomiau. Nusikelti į virtualų pasaulį, jame sužinoti naudingos ir 
reikiamos informacijos bei visa tai prisiminti visam gyvenimui. 
Tada mokslas pavirs dar įdomesniu ir dar labiau įtraukiančiu. Kas 
gali būti geriau už tokias virtualias pamokas, kuriose vaikai viską 
patirs patys ir bus nublokšti mokslo ir žinių bangos!  

KNYGŲ KLUBAS 



  

Rugsėjo  d. Didždvario 
gi azijoje viešėjo uvusi 
gi azijos oki ė Luka 
Lesauskaitė, šiuo etu 
Vil iaus u iversitete stu-

dijuoja i Istorijos agis-

tro progra ą. L. Lesaus-

kaitė, uvo vie a iš „Na-

io ali ės ekspedi ijos“ 
dalyvių, šią vasarą kelia-

vusi Ne u u uo pačių 
ištakų. LRT rodo oje lai-
doje pasakoja a sudėi -

ga Lietuvos istorija, su-

paži di a a su Lietuvos 
regio ų et okultūra, tra-

di ijo is, virtuve. 
Luka su didždvariečiais 
kal ėjosi apie istoriją, pi-
lieišku ą ir sėk ę. Pa-

sakojo apie uotykius, pa-

irtus keliauja t Ne u u, 
Baltarusijos že ėje, suik-

tus ž o es, pairtus įspū-

džius. • 

Mokyklos gy i o die a 

Susiiki as 

Europos kal ų die a 

Puslapis 4 Naujienlaiškis 

Rugsėjo -ąją Šiaulių Didždvario 
gi azija i ėjo MOKYKLOS 
GYNIMO DIENĄ. 
 

Šią die ą didždvariečiai prisi e-

a istorija, kai okyklos e -

druo e ė  ̶ oki iai ir oky-

tojai gy ė okyklos pastatą uo 
jį uži i orėjusių er o i-

i kų. 1 1  . rugsėjo  d. 
Gi azista s ir jų okytoja s 
atsisakius paliki okyklą kilo 
susirė i as su vokiečiais. Be-

gi kliai vaikai uvo uša i, ė-

to i uo laiptų ir et pro gi -

azijos a tro aukšto la gus. Tik 
po kruvi os kovos er o i i -

ka s pavyko ai i okyklos pastatą. Mokslas utrūko tri s ė esia s. • 

Rugsėjo  d.  ̶ Europos kal ų 
die a.  
Vyko „pa oka kitaip“ IV kl. Mo-

ki ia s. Ketvirtokai ir jų a glų k. 
okytojos dalyvavo protų ū-

šyje, skirta e Europos kal ų 
die ai. 
Per pertraukas dai as lietuvių, 
a glų, vokiečių, rusų, portugalų 
kal o is atliko gi azistai, liau-

dies dai ą gruzi ų kal a dai avo 

Didždvario 
gi azijoje 
sava orišką 
tar y ą 
atlieka i  
Eras us+ 
progra os 
sava orė Ni o 
Turiashvili 
Gruzija . • 

 DIDŽDVARIEČIAI  ̶ 
DIDŽDVARIEČIAMS 

Rugsėjo  d. Didždvario 
gi azijos II  klasės oki iai 
sulaukė vieš ios – I“M vady os 
ir eko o ikos u iversiteto stu-

de tės, uvusios didždvarietės, 
aigusios Tarptaui io akalau-

reato diplo o progra ą TBDP , 
Ievos Poškutės. Diskusijos etu 
Ieva e ik pasidalijo savo pa-

iri i oka is Didždvary, et ir 
atsakė į oki ia s kilusius klau-

si us. Ji otyvavo e ijoi iš-

šūkių, su kuriais gali a susiduri 
siekia t užsi rėžtų ikslų. Jos žo-

džiais  ̶  us do i a čių sričių 
atradi as ir yra tai, kas suteikia 

otyva ijos, kurios eretai sto-

koja e.  
Pokal is su Ieva epaliko a e-

jo ių, jog dir a t atsaki gai ir 
uosekliai gali a pasieki puikių 

rezultatų ir eali a t savęs. Dar 
vie a oki ia s aktuali te a – 
laiko pla avi as. Pasak Ievos, 
ge ėi suderi i okslui ir 
popa oki ei veiklai skirtą laiką 

la ai svar u. Per dvejus etus 
TB pro-gra oje privalo ą 15  
so iali ių vala dų skaičių ji 
padidi o eveik dvigu ai.  
Dalyvavi as e druo e ės vei-
kloje e ik suteikia pairies, et 
ir praplečia akiraį. Ta , kad tap-

tu e glo alios visuo e ės da-

li i, eužte ka akade i ių ži-
ių, reikia iš oki įveiki kliūis, 

kurios užtveria kelią į savęs pa-

ži i ą ir to ulėji ą. 
Šis susiiki as leido geriau su-

prasi TBDP progra ą, jos įtaką 
for uoja t požiūrį į oky ąsį 

ei paruoši ą studijo s u iver-

sitete. Ieva Poškutė – puikus pa-

vyzdys, jog aigus TB progra ą 
e ūi a studijuoi užsie yje – 

taip pat sėk i gai tai gali a 
daryi ir Lietuvoje, e vargo rasi 

išą, kurioje ūsi e reikali gi. • 

Ga rielė Krupi aitė ir Goda Kari auskaitė  

 

 

Jau trečią kartą VO „Gel ė-

kit vaikus“ pakvietė Lietu-
vos oksleivius, okytojus 
ir tėvelius dalyvaui a io-

ali iu tapusia e “olida-

ru o ėgi e. Rugsėjo  
d. didždvariečiai “olidaru-

o kilo etrus ėgo Šiaulių 
parke. Prieš ėga t, kiek-

vie as dalyvis tarp savo 
ari ųjų ieškojo rė ėjų - 
ž o ių, kurie skirtų ta  
ikrą su ą už u ėgtus 
si oli ius kilo etrus  

Para a skiria a vaikų die-

os e trus la ka ie s 
vaika s ei er iuka s ir 

ergaitė s auga ie s 
)a ijoje. • 
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Rugsėjo 1  d. gi azistai la kėsi Respu liki ės 
Šiaulių ligo i ės Radioterapijos skyriuje. Ekskursi-
jos etu susipaži o su išori ės radioterapijos 
spi duli is gydy as , ra hiterapijos taiko a 

gi ekologi ia s avika s, prostatos vėžiui, galvos 
ir kaklo, kito s o kologi ė s ligo s gydyi  pa-

audoji u, jos teikia a auda ei gali a žala. 
Taip pat suži ojo, kaip gali a apsaugoi sveikus 
audi ius ei 
krii ius orga-

us spi duli-
ės terapijos 
etu. Kaip 

užikri i rei-
kia ą aviko 
apšvitą, e-

ke kia t pa-

ie to sveikatai ei jo gydy o koky ei.  
Išvyką orga izavo ir oki ius lydėjo iologijos 

okytoja Krisi a Muraškie ė 

 

 

 ir  klasių oksleiviai, lydi i kū o kultūros 
okytojos Ri os Kasiliauskie ės, rugsėjo 1  d. 

dalyvavo okslo fesivalio „Erdvėlaivis Že ė  
re gi yje „Ateik. “uži ok. Judėk ir ūk iš a us . 

Re gi io etu 
oki iai suži o-

jo savo psi ho-
otori ius ge-

ėji us. Taip 
pat dalyvavo 
paskaitoje „Būk 
iš a us  ̶ a -

kši kis i ka-

ai . “uži ojo 
apie saugius judesius kasdie i ėje veikloje, ergo o-

i es padėis ir i ka us prai us.   

Mikroskopas – eatsieja a šia die i io okslo ir 
prakikos dalis. Jo dėka suži o e slapčiausią i for-

a iją apie augalų, gyvū ų ir ž ogaus gyve i us. 
Kas slypi daž ai u s e ato o pasaulio pla-

ty ėse? Rugsėjo 15 d. gi azistai la kėsi Šiaulių 
u iversiteto Te h ologijos, izi ių ir io edi i os 

okslų fakulteto orga izuoja oje paskaitoje – prak-
i ia e užsiė i e „Mikroskopijos pasaulis“. Moki-

iai susipaži o su ikroskopų įvairove, jų gali y-

ė is. Moder ių ikroskopų pagal a turėjo gali-
y ę susipaži i su ikroorga iz ų pasauliu, ste-

ėjo tu erkuliozės, vėžio pažeistus audi ius, estu-

urių sa daros ypatu us. Išvyką orga izavo ir oki-
ius lydėjo iologijos okytoja Krisi a Muraškie ė.  

IIB klasės oki iai, lydi i geograijos o-

kytojos “ iegi os Rau aitės, rugsėjo 15 d. 
dalyvavo okslo fesivalio re gi yje  ̶ eks-

kursijoje „Ma ai, kad dvirais jau išrastas  
UAB „Balik vairas  į o ėje. Perso alo gru-

pės vadovė Jūratė “o uie ė supaži di o su 
dviračių ga y os pro esu, ga y os orga i-
zavi o ypatu ais, profesijo is ei į o ės 
produk ija. Moki iai galėjo ste ėi kaip 
dviračio rė as keliauda as ko vejeriu 
ta pa spalvi gu oder iu dviračiu. 

Rugsėjo  d. Šiaulių u iver-
siteto i liotekoje vyko pa-

skaita „Nejaugi e atote, 
kad kitose parijose vie i 
kvailiai? Polii ės ko kure -

ijos retorika Lietuvoje“.  
Ją skaitė dr. Modestas Gri-
galiū as.  
Dalyvavo gi azijos a ituri-
e tai, pasiri kę istorijos išplėsi io kurso progra ą su okytojo is Gie a 
Ku iliūte ir Valda Kizevičiūte.  

 

Rugsėjo 1  d. Šiaulių u iver-
siteto Gy y os ir kary os 
eduka ijos e tre vyko pir-

oji paskaita – „Istorijos ži-
ios kary oje. “avasis ir ū-

i y ė“.  
Ši paskaita – okslo fesiva-

lio „Erdvėlaivis Že ė“ dalis. 
Pir osios paskaitos dalyviai 
– dalis Didždvario gi azijos 
I-II kl. oki ių.  

Paskaitoje e tro vadovas, 
ŠU istorijos ir ilosoijos kat-
edros do e tas dakta-

ras  “i o as “trel ovas pri-
statė du pariza ų ūšius: 
Kal iškės ir La a oro, kal-

ėjo apie pariza ų veiklą, 
strategiją, uiį.  
Krašto apsaugos sava orių 
pajėgų Prisikėli o apygar-
dos -osios ri ki ės kariai, 
dalyvavę isijose, pristatė 
da ari ę gi kluotę.  

Rugsėjo 1  d. Didždvario gi azijos aktų salėje paskaitą „Gravita ijos a -
gos  ̶  gali go toli o sprogi o aidas  skaitė Lietuvos edukologijos u iversi-
teto astroizikė, do e tė  Ro ualda Lazauskaitė.  
Paskaitos klausė Didždvario, J.Ja o io ir S.Dauka to gi azijų oki iai.  



  

“palio  d. Didždvario 
gi azijos skaitykloje vy-

ko prof. O os Voverie ės 
k ygos „Dalia Gry auskai-
tė  ̶ tautos prezide tė  
pristaty as. 

K ygą sudaro Lietuvos 
oterų lygos suvažiavi-
uose, įvairiose ko fe-

re ijose skaityi pra-

eši ai, taip pat periodi-
ėje spaudoje pu likuoi 

straips iai, sulaukę skai-
tytojų dė esio, daž ai 
teigia ų, o kartais ir ko -

troversiškų veri i ų.  

Autorei O.Voverie ei teko  
dalyvaui Prezide tės ri -

ki ų ka pa ijoje jai a-

loiruoja is ir pir ajai, ir 
a trajai kade iai, ste ėi 
ją iš ari, daug kal ėi, dis-

kutuoi. 

Prof. O a Voverie ė  ̶   lie-

tuvių oksli i kė, ha ili-
tuota so iali ių okslų 
daktarė.  

Yra išleidusi 1  leidi ių. 
Aktyviai dalyvauja visuo-

e i ėje veikloje, yra 
Lietuvos oterų lygos pir-

i i kė. • 
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“palio  d. IIp kl. oki iai, 
lydi i okytojos “ iegi-

os Rau aitės ir profesi-
jos patarėjos Lai os Vieli-
kė ie ės, la kėsi e dro-

je Lietuvos – Švedijos 
į o ėje „ARTILUX“.  

Į o ės vadovas Ri a tas 
Da a skis supaži di o 

oki ius su į o ės vei-
kla, plėtra, ga i a a 
produk ija, dir a čių 
ž o ių profesijo is, atei-
ies perspektyvo is.  
Į o ė kas et paga i a 
iki  ilijo ų šviestuvų, 

,  ilijo o rė i tų ii  
didelio for ato paveikslų. 
Vie as dova otas pa-

veikslas papuoš ir Didž-

dvario gi aziją. • 
 

 

Rugsėjo 1  d.  I-III kl. o-
ki iai dalyvavo susiiki e 
su uvusiais gi azijos 

oki iais, roliais Klu -
iais. 

Evaldas studijuoja Ma -

česterio u iversitete io-
he iją doktara tūra , o 

Mo tvydas Edi urgo 
u iversitete elektro ikos 
i ži eriją agistratūra .  
Broliai dalijosi su oki -
iais sėk ės istorijo is, 
atsakė į gi azistų klausi-

us. • 

Pir okų stovykla – okslo etų startas 
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UGDYMAS KARJERAI 

Rugsėjo 5-  d. 15  Šiaulių 
Didždvario gi azijos pir o-

kai dalyvavo jau 1 -ą kartą 
re gia oje stovykloje „Didž-

dvarieis“.   
“tovyklautojai kartu su juos 
lydi čiais okytojais, vyres-

iaisiais gi azistais įsikūrė 
Šiaulių „Napoleo o“ fut olo 
klu o stovyklavietėje Alks y-

iškės kai e, Šiaulių rajo e. 
“tovykloje pir okai susipa-

ži o su okyklos istorija, 
tradi ijo is, vidaus taisyklė-

is; iš a dė save  įvairiose 
ru gtyse, žaidė ko a dų 
klasių  for a i o žaidi-

us, susipaži o su klasės 
draugais, kitais pir okais. Visas 
užduois jie s atliki padėjo ir 
klasių dar ą orga izavo vyres-

ieji gi azijos oki iai. Jie taip 
pat pasakojo apie efor alų 

okyklos gyve i ą, ste gėsi pa-

drąsi i ir paskai i pir okus 

tapi aktyviais Didždvario gi a-

zijos e druo e ės ariais. 
Šia stovykla siekia a e ik su-

paži di i pir okus su okyklos 
gyve i u, susipri i klasių e -

dru ą, et ir įdiegi Didždvario 
gi azijoje puoselėja as verty-

es  ̶ siekia a, kad oki iai ū-

tų visapusiškai išprusę, ąsta-

tys, le gvai e drauja tys, 
pri ipi gi, s alsūs tyri ėtojai, 
atviri pasauliui, rūpesi gi, savi-
kriiški, e ija tys rizikuoi.  • 

 

Nuotrauka Austėjos Čegytės 

 

  

 

 

Rugsėjo  d. Šiaulių are oje jau trečią kartą vyko kas et 
auga i ir vis dides io ažiotažo sulaukia i aktyvaus ir kūry-

iško jau i o laisvalaikio uži tu o paroda „KĄ VEIKI? . 
“ava orių alėjoje savo veiklą ir gali y es sava oriaui 
pristatė:  

 Šiaulių Didždvario gi azijos radijo stois „Radijo 
klu as  ir Europos sava orių tar y os E“T  sava oriai 

 VšĮ „Gel ėkit vaikus  Šiaulių skyriaus sava oriai 
didždvariečiai ir gi azijos so iali ė pedagogė Da -
guolė Narave kie ė 

Che i ius a dy us de o stravo „Molio la oratorija  ir 
gi azijos he ikai su okytojo is Virgi ija “avi kaite ir 
Julija Mu i gie e.• 

 



  

Rugsejo  d. Didždvario 
gi azijos III-IV klasių 

oki iai vyko į viduri io ir 
aukštojo okslo užsie yje 

ei karjeros pasiri ki o 
parodą Vil iuje.  

Šių etų aujovė – a-

si is „Kal a.Lt“ karjeros 
i teresų testas, kurį atliko 
gi azistai.  

Parodoje dalyvavo per 5  
užsie io u iversitetų, vi-
duri ių ir kal ų okyklų 
atstovų, vyko se i arai, 
paskaitos apie studijas 
įvairiose šalyse, karjeros 
pasiri ki ą.  

Kada gi paroda vyko 
e ergeikos ir te h ikos 

uziejuje, oki iai turėjo 
gali y ę susipaži i su 

uziejaus 
ekspozi ijo is.• 

 

Jau a trus etus Didž-

dvario gi azistai verslo 
i ku atoriuje la ko eko-

o ikos ir lyderystės o-

kyklą, susii ka su ži o-
ais versli i kais, įgyja 

verslo pradžiai reikali gų 
ži ių, vyksta į susiiki us 
su verslo lyderiais. • 

Susiikia as po 50 etų 

Puslapis 8 Naujienlaiškis 

Rugsėjo 1 -ąją, šeštadie į, įvyko 
IX-osios laidos a iturie tų susi-
iki as po 5 -ies okyklos 

aigi o etų. Iš gausaus 5-ių 
okyklą aigusių draugų ūrio į 

ju ilieji į susiiki ą atvyko  1  
klasės draugų. Atvykusieji apgai-
lestavo, kad e visi galėjo su-

siri ki. Nes e visi jau ir gyvi. 
Tylos i ute ir geru žodžiu pa-

i ėi pe ki jau a apili  iške-

liavę e dra oksliai. 
Visų egali is džiaugs as su-

siikus – ieli, ari i, draugiški 
uvo okykli iais etais, tokie 

ir išliko. “e jorai a iturie tai do-

ėjosi okyklos da ari i, vai-
kši ėjo po okyklą – gėrėjosi 
at auji to is erdvė is. Ieškota 
kažko savo, atpažįsta o – vai-
zdų, a uo et atytų pro la -

gus, vietos, kurioje sėdėta kla-

sėje. O laiptai, veda tys į a trą 
aukštą, jau ik pa ašūs į u-

vusius... et ir čia visų laidų 
vi jetės yloja, kad visada o-

kyklos pastate “e jorai a itu-

rie tai išliks oksleiviais. Klasės 
die y as, kurį visi susido ėję 
vartė – lyg vie i telis ikras įro-

dy as, liudija is, kad jie iš iesų 
čia uvo, okėsi, augo. O visa 
kita, kaip sakė klasės se iū ė 
Da utė Ado aitytė-Jasulevičie-

ė, tai jau e ūsų okykla. 

Šios laidos a iturie tai okyklą 
aigė 1  etais. Tad jų o-

kykli ė jau ystė praėjo II-aja e 
aukšte se osios okyklos kor-

puse, pastatyta e dar 1  e-

tais. Be ilgų klajo ių surasta ir jų 
tuo ei ė klasė –  tai da ari ės 

iologijos ka i eto patalpos. Pri-
si i ta daugy ė li ks ų ui-

ki ų ir uosta ių ei keistų 
okykli ės jau ystės epizodų. 

“u didžia pagar a ir eile kal-
ėtasi apie klasės auklėtoją O ą 

Petrovie ę ei ilga etę okyk-

los direktorę “tefą Platelie ę  ̶ 
aistri gą turisi ių žygių su 11  
klase i i iatore. Šių ielų peda-

gogių jau iekada e esulauks 
savo susiiki uose, es „Mes 

ejėgiai prieš irį, et ji per 
silp a su aiki i prisi i i us ir 
paliktą šviesą, es „juk šviesa e-

iršta – pasilieka žolėj, žiede ir 
vaiko akyse...“ J. Mar i kevičius 

IX a iturie tų laidos 11  klasės 
susiiki ą orga izavusi klasės 
se iū ė Da utė Ado aitytė-

Jasulevičie ė pasidžiaugė, kad 
juos okykla į gyve i ą išleido 
i ka ai pasiruošusius gyve i-

ui. Šios laidos oki iai jaučiasi 
išpildę savo klasės auklėtojos 
O os Petrovie ės lūkesčius ei 

ei pasak se iū ės pateisi ę 
savo gyve i u Direktorės “tefos 

Platelie ės pasakytus IX laidos 
a iturie ta s žodžius „Jūs e 
šiaip sau a iturie tai, et hu o-

ro, tautosakos ir šilu os ž o-

ė s lo y as . Tad ikrai 11  kl-
asė uvo gera. Ir okytojai sakė, 
kad uvo e la ai gera laida - ̶ 
sutari ai teigė visi susiri kę 

e draklasiai  ̶    „ ergi os“ ir 
 „ aiki ai‘ eje, jų tarpe „ o-

ksliukas“, pir ū as  ̶ Virgi ijus 
Da rauskas . Pasak se iū ės 
„tarp ūsų yra  į airių profesijų 
atstovų  ̶  oksli i kų, i ži ierių, 
pedagogų i a si i kų - ̶ uhal-
terių, et i ži ierių  ̶  pilotų, eko-

o istų, edi i os ir preky os 
sričių spe ialistų“.  
Išsiskirda i 1 -ųjų laidos 
vie uoliktokai prižadėjo atva-

žiuoi ir į susiiki us švęsi kla-

siokų gyve i o ju ilieji ius gi -

tade ius ir į pe kiasdeši t 
pe kerių ei šešiasdeši ies 

etų po okyklos aigi o 
susiiki us. 
Gera uvo žiūrėi į tokius 
draugiškus, ielus, li ks us 
klasės draugus. Norisi ikėi, jog 
ir šių die ų a iturie tai  suge ės 
susiorga izuoi  tokius  susiiki-

us po pusės a žiaus, kokį 
suorga izavo šie šau ūs vyres io 
a žiaus ž o ės.  • 

  

Da utė Ado aitytė-Jasulevičie ė UGDYMAS KARJERAI 
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O e ore volu teer’s proile 
o  the e site? The sa e as 
the o es i  last year. Nothi g 
has aught your ate io  a d 
you are a out to he k the e t 
page’s headli es. But ait… 
there is so ethi g e  a d 
u usual for e, orth-shari g. 
Duri g this year I ill try to tell 
you the stories a out y 
ho ela d or other, eloved 
ou tries a d iies I used to 

live, a out the topi s I a  
i terested i , a out the eve ts 
that i lue ed e. You ill 
have a ha e to hear e fro  
the “Radijo Klu as  duri g e t 

 o ths. A ordi g to y 
e pe taio s the story of y 
life a d volu teeri g i  
Lithua ia should e the o e of 

y favorite topi s for the rest 
of y life to talk a out. 
Fi di g it e tre ely dii ult to 

rite a out yself, o  I a  
start a typi al, ut a rief 
i trodu io . Co i g fro  

Georgia ou try, ot a state , I 
hold a Ba helor’s Degree i  
I ter aio al Relaio s fro  
T ilisi “tate U iversity. My 

hole orki g e perie e is 
dire tly or i dire tly related to 
jour alis  a d ass edia. I 

as orki g as a  editor i  uiz
-sho  “What? Where? Whe ?  
a d as a  a alyst i  GRA““, 
T ilisi- ased NGO. that I let i  
order to pari ipate i  the 
trai i g progra e “A ade y 
of Diplo a y Budapest  y 
Naio al U iversity of Pu li  
“ervi e. Ater Budapest, I have 
re e tly graduated fro  the 
College of Europe, Natoli  
Warsa  a pus a d aii g 

for y diplo a i  Europea  
I terdis ipli ary “tudies. 
Lithua ia is the third a d the 
lo gest-ter  foreig  adve ture 
for e. I started the e  life 

ith e  opportu iies here, i  
“iauliai. 
A o g y ho ies si gi g, 

dra i g a d 
hiki g are 
o sidered as 

the ost 
a azi g o es 

y y 
frie ds. As 
for e, it’s 

ever late to 
dis over 
so ethi g 

e  a d 
e gagi g 
a ivity that 

akes the 
pari ular 
part of your 
life u forge-

ta le, like 
ru i g 
arou d the 
lake or thi -

ki g a out the 
possi le topi s 
for the radio a  
already e 
assessed as y e  i terests. •  

Hi everyo e! 
I a  Ta ea fro  Austria a d I 
a  o e of the volu teers fro  
Didždvaris s hool radio. 
Curre tly, I a  1  years old, 

ut i ally tur i g 1  i  
Nove er. It is the irst i e 
for e to leave y ho e for 
su h a lo g period! 
Ba k i  y ou try I as goi g 
to s hool every day. Altogether 
it has ee  1  years of ei g a 
stude t. Way too lo g, if you 
ask e. I ea , those are t o-

thirds of y life!  I really a t 
to study i  Vie a, eve  
though I sill do ’t k o  hat. 
But I also eeded a reak of 
studyi g efore I start ith 
u iversity. That’s hy I de ided 
to do a so ial year ith the EV“ 

progra . 
What else is there to say a out 

e? Well, I a  a urious lively 
girl illed ith a derlust a d 
love for the orld. I try to e a 
reaive perso  a d I a  a 

huge fa  of the s all thi gs i  
live. A yo e k o s the ovie 
„The Fa ulous Life of A élie 
Poulai “? That ould des ri e 

e prety good so ei es.  As 
ost hu a s ei gs do, I 

spe d y free i e ith y 
fa ily a d frie ds. I like 
dra i g, goi g out at 

eeke ds a d playi g 
volley all. Or let’s say, I try to 
play volley all. May e I a  
i prove y skills duri g this 
year. 
“o, o  I a  here i  Lithua ia 

a d I alre-

ady e joy it. 
I a  e ited 
a out all the 

e  pla es 
a d people I 
a  goi g to 
see or eet. 
I a  a 1 % 
sure that I 

o ’t forget 
the i e 
here a d 
that I ill 
ler  a lot 
a out yself 
a d a out 
life. • 

Ni o Turiashvili, EVS Europea  Volu tary Servi e  volu teer   
EVS proje t "Be Radio-A ive 5" 

 

Ta ea Böhler, EVS Europea  Volu tary Servi e  volu teer   
EVS proje t "Be Radio-A ive 5" 

 



 

Maketuota: 
Šiaulių Didždvario  
gi azijos Radijo klu e 

6 m. spalis 

Rugsėjo -  d. Šiaulių 
Didždvario gi azijoje vyko pro-

jektas „Tyrėjų akis“.   
Dalyviai: Didždvario gi . I-IV 
klasių, Gruzdžių so ializa ijos 
e tro oki iai, iesto e -

druo e ė. 
Orga izatoriai:  Didždvario gi -

azijos ga tos okslų oky-

tojai. 
Biologijos ka i etuose ir ga tos 

okslų la oratorijoje  pir okai 
tyri ėjo ikroorga iz ų įvai-
rovę; atliko ikropasaulio tyri-

us. 
Tarptaui io akalaureato diplo-

o progra os oki iai sure gė 
spe ialiai „Tyrėjų akčiai“ skirtą 
prot ūšį. 
Didždvario gi azijos pir okai ir 
Gruzdžių so ializa ijos e tro 

oki iai ste ėjo įdo iųjų he-

ijos a dy ų de o stra iją.  
Rugsėjo -osios vakarą gi a-

zijos vidi ia e kie e visus su-

kvietė video lektoriu as astro-

o ijos te e „Pai teisi giausia 
Že ės istorija“.  

Kartu su „Tyrėjų aki i“ sure g-

ta ir eatlygi i os kraujo do o-

rystės ak ija. Kraują aukojo gi -

azijos oki iai ir okytojai. • 

Vilniaus g. 188 
Šiaulių m. 

 

Telefonas (8-41) 431514  
Faksas (8-41) 431424  

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO 
GIMNA)IJA 

Bali  Su er A ade y 

Ex nihilo nihil fit 

Tea  fro  Didždvaris, hi h 
o sisted of IB DP oordi ator 

Ri a Ta ošiū ie ė, tea her 
Paulius Bara auskas, olu teer 
Seri e Ga relya  a d stude t 
Jurgita Bašytė, pari ipated i  
Bali  “u er A ade y i  
Druski i kai Ju e th -  July 

st . 
Duri g the a ade y,  tea s 
fro  difere t s hools of 
Lithua ia a d Latvia orked 
together a d dis ussed the 
i porta e of de o rai  
s hools, ho  o u iies 
should reate the  a d hy. 
O  day  tea s et at the hotel 
Regi a, Druski i kai, got to k o  
ea h other a d the purpose of 
the eve t. 
Day 1 started ith a  oi ial 
ope i g of Bali  “u er 
A ade y. Pari ipa ts ere 

el o ed y a represe taive 
fro  Mi istry of Edu aio  a d 
“ ie e. Duri g the se o d half 
of the day, pari ipa ts talked 
a out de o ra y a d its 
i ple e taio  i  s hools. 

d day as all a out di ersity. 
Not o ly did the tea s dis ussed 
its pros, ut also talked a out 

dii ulies hile a epi g 
difere es. I  the ater oo , 
pari ipa ts liste ed to the 
prese taio  of Karolis )i as, 

ho gave a le ture o  refugee 
risis a d igraio  i  Bali  
ou tries. 
rd day‘s the e  as part ership 

a d orki g together.  Tea s 
ere uildi g ridges out of 

various aterials, hile 
o u i ai g ith other 

pari ipa ts.  
O  day th a d 5th s hool tea s 

orked o  their i dividual 
proje ts: ideas, part ers, 
a iviies. The proje t should e 
the out o e of the Bali  
“u er A ade y.  
This eve t as a great 
opportu ity for stude ts, 
tea hers, o u ity e ers 
a d authoriies to ork together, 
i d out ore a out the pro ess 
of reai g de o rai  s hools 

hile i tegrai g hu a  rights 
a d pri iples of de o ra y. • 

Jurgita Bašytė 

Tyrėjų akis 


