
Sveikiname Šiaulių Didždva-
rio gimnazijos vaikų ir          
jaunimo tautinių šokių                  

ansamblio „Šėltinis“ vadovus 
Violetą ir Romualdą              

Laugalius! 
 

Šiaulių miesto savivaldybės 
taryba kone vienbalsiai prita-
rė Šiaulių miesto garbės pilie-
čio vardo suteikimo komisijos 
pasiūlytiems kandidatams. 
Žinomi miesto pedagogai 
Violeta Laugalienė ir Romual-
das Laugalis paskelbti  naujai-
siais Šiaulių miesto garbės 
piliečiais. 

Po balsavimo Šiaulių miesto 
meras Artūras Visockas Gar-
bės piliečiams Laugaliams 
nuo Savivaldybės tarybos 
įteikė 35 rožių puokštę – po 
žiedą už kiekvienus aktyvios 
veiklos metus Šiaulių miestui. 
Šokių ansamblio „Šėltinis“ 
vadovams Tarybos nariai ir 

 
posėdžio svečiai plojo atsisto-
ję. 

„Esame labai pakylėti ir pa-
gerbti. Esu gimusi ir augusi 
Šiauliuose, čia su vyru grįžo-
me baigę studijas. Nė vienos 
dienos nesuabejojome savo 
pasirinkimu auklėti vaikus, jų 
širdelėse skiepyti meilę tauti-
niam šokiui, savo šaliai, savo 
mokytojams, savo tėvams. 

Toks įvertinimas mus skatins 
daryti dar daugiau vaikų mokyti 
šokti. Šokis ir daina yra gėris,“ – 
po sveikinimų kalbėjo Violeta 
Laugalienė. 

Pirmą kartą Šiaulių miesto gar-
bės piliečio vardas buvo suteik-
tas 2000 metais. Šiuo metu 
garbingas vardas yra suteiktas 
39 miestui nusipelniusiems 
asmenims. ▪ 

Turbūt labiausiai įsimena dvi 
pasitinkamos Rugsėjo 1-osios 
šventės  – pirma ir paskutinė. 

Jurgita: Atsimenu, kai per pirmą 
savo Rugsėjo 1-ąją ant galvos 
turėjau didžiulį kaspiną, vienoje 
rankoje laikiau gėlę, o kita tvir-
tai spaudžiau mamos ranką, kad 
tik nepaleistų ir nepasimesčiau.  

Mokykla atrodė milžiniška. Kori-
doriai per dideli, mokytojai per 
rimti, o bendraklasiai – sutrikę ir 
išsigandę. Visai kaip ir aš – pir-
mokė, mažais žingsneliais ir dar 
mažesnėmis pėdutėmis judanti 

pirmyn. 

Jonas: Mano prisiminimai apie 
pirmą dieną mokykloje panašūs. 
Tiesa, mano plaukų nepuošė 
kaspinas, bet neabejoju, kad 
mamos ranką spaudžiau ne 
mažiau tvirtai nei Jurgita. Mes, 
95-oji Didždvario gimnazijos 
laida, mokyklos suolą trinti pra-
dėjome 2006 m. Nuo to laiko 
pasikeitė popiežius ir Lietuvoje 
naudojama valiuta, pasaulio 
žemėlapį papildė dvi naujos 
valstybės, o grupė SEL surengė 
kokius septynis atsisveikinimo 
turus. Neatpažįstamai pasikeitė-

me ir mes – mergaitės pradėjo 
avėti aukštakulnius, o berniukai 
užsiaugino barzdą… 

Kaip ten bebūtų, esmė visai ne 
ta, kaip mes atrodome. Per tuos 
metus žengėme didelius žings-
nius asmenybės brandos link. 
Dabar mes protingesni, išradin-
gesni ir kūrybingesni. 

Jurgita: Nenuostabu, juk praėjo 
11 metų, kurie sudaro didelę 
dalį mūsų gyvenimo. Atėjo me-
tas 12-iesiems. Jie turėtų būti  

 

Abiturientų kalba.  
Jonas Naujokas ir Jurgita Bašytė 

Rugsėjo 1-osios šventė 
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Atnaujintame  

UNESCO              

asocijuotų             

mokyklų sąraše 

Didždvario             

gimnazija viena iš  

penkiolikos šalies               

mokyklų, su            

kuriomis pratęsta 

sutartis              

trejiems metams 

(paraiškas buvo              

pateikusios 27                    

mokyklos). 

Šiaulių m. savivaldybės informacija 

Šiaulių miesto garbės piliečiai 
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JN: Turbūt labiausiai įsimena 

dvi mokinio vaidmenyje pasi-

tinkamos rugsėjo pirmosios 

šventės - pirma ir paskutinė. 

JB: Atsimenu, kai per pirmą 

savo rugsėjo pirmąją mo-

kykloje turėjau didžiulį kaspi-

ną ant galvos, vienoje ranko-

je laikiau gėlę, o kita tvirtai 

spaudžiau mamos ranką, kad 

tik nepaleistų ir nepasimes-

čiau. Mokykla atrodė milži-

niška. Koridoriai per dideli, 

mokytojai per rimti, o bend-

raklasiai - sutrikę ir išsigan-

dę. Visai kaip ir aš -  pirmo-

kė, mažais žingsneliais ir dar 

mažesnėmis pėdutėmis ju-

danti pirmyn. 

JN: Mano prisiminimai apie 

pirmą dieną mokykloje pana-

šūs. Tiesa, mano plaukų ne-

puošė kaspinas, bet neabe-

joju, kad mamos ranką spau-

džiau ne mažiau tvirtai nei 

Jurgita. Mes, 95 Didždvario 

gimnazijos laida, mokyklos 

suolą trinti pradėjome du 

tūkstančiai šeštaisiais. Nuo 

to laiko pasikeitė popiežius ir 

Jurgita: Mieli pirmokai, sveiki 

atvykę į Didždvario gimnaziją. 

Jūsų čia laukia įdomūs ketveri 

metai, o tai, kokie sėkmingi ar 

nesėkmingi jie bus, priklauso 

nuo jūsų pačių. Svarbiausia 

nepamiršti, kad iš nieko niekas 

neatsiranda. Mes būsime čia, 

kad padėtume Jums, kai atro-

dys, jog dangus griūva.  

Norėtume pasveikinti ir kurato-

rę Inesą, prisijungusią prie gra-

žios kompanijos, kurią sudaro 

kuratorės Julija, Danguolė ir 

Oksana. 

Jonas: Kuratore Oksana, šios 

eilės Jums: 

Nors mums pabosta Jūsų postai 

dėl raštelių 

Ir nuolatiniai priminimai apie 

egzistavimą švarkelių 

Žinojimas, kad moteris šita – 

ryžtinga ir tvirta, 

Širdutę nuramina, kad ir kokia ji 

būtų užgauta. 
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kupini meilės, darbštumo, gerų 

draugų, streso, tingumo, bemie-

gių naktų ir panikos, tačiau 

mums padės tai, jog būsime ne 

vieni. 

Jonas: Direktoriau, pavaduoto-

jos ir kiti mokyklos administraci-

jos atstovai, šiais metais, kaip ir 

visada, prašome Jūsų mums 

padėti grįžti į doros kelią, kai 

nuo jo nuklysime. Žinoma, gali 

pasitaikyti dienų, kai primiršime 

gimnazijos taisykles ar sumany-

sime jas interpretuoti savaip. 

Bet būkite supratingi net ir ta-

da, kai mūsų „nuklydimai“ vers 

jus abejoti, ar tikrai šiuos nek-

laužadas galima vadinti suaugu-

siais žmonėmis. 

Jurgita: Gerbiami mokytojai, šie 

metai Jums bus ne mažiau 

sunkūs nei mums. Mokinius ir 

taip sunku priversti dirbti ir 

susikaupti pamokoje, o ką kal-

bėti apie mus – dvyliktokus, 

kurie turi 11 metų patirties 

tingėti. Bet tai Jūs jau žinote, 

mes ne pirmi, o ir ne paskuti-

niai. Prašome Jūsų kantrumo, 

kai pamatysite, jog slapčiomis 

žiovaujame, kad pamiršome 

viską, ko išmokome per praeitus 

metus mokykloje ir, kai atrodys, 

jog pamokoje, kurioje sėdi 30 

žmonių, šnekate tik su savimi. 

Bet mes pasistengsim, paža-

dam. 

Jonas: Mylimi tėveliai, ačiū už 

tai, kad buvote šalia mūsų kiek-

viename žingsnyje maratono, 

kurį vadiname vidurine mo-

kykla. Ateinantys metai –

paskutiniai šio maratono kilo-

metrai. Mums labai reikės Jūsų 

palaikymo. Net ir tada, kai ban-

dysime Jus įtikinti, jog esame 

savarankiški ir pasiruošę su 

gyvenimo sunkumais susidoroti 

vieni, prisiminkite, jog dažnai 

sakome viena, o galvojame apie 

visai ką kita. Teks mus 

„iššifruoti“, bet tai juk vieni 

juokai, nes mes esame Jūsų 

vaikai. 

Jurgita: Su šia laida Jums liko tik 

meteliai 

Ir vėl „nervuos“ jus pokštai mūsų 

ir juokeliai,  

Bet prašom vieno – būkit Jūs  

šalia, 

Su motiniška savo meile ir galia. 

Jonas: O kolegoms abiturientams 

belieka palinkėti sėkmės. Šiais 

metais įdomių dalykų bus daugiau 

nei bet kada anksčiau: laukia Šim-

tadienis, Paskutinis skambutis ir, 

žinoma, egzaminai..  

Tačiau per visą sumaištį pasisten-

kime nepamiršti, jog tai paskuti-

niai mūsų metai mokykloje. Pas-

kutinė galimybė pasidžiaugti vi-

sais moksleiviško gyvenimo malo-

numais. 

Jurgita: Gerų visiems metų! ▪ 
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Mokykimės, kalbėkimės, bendraukime 

Užsienio kalbų skyriaus vedėja Rūta Alminienė 

rinko į netradicinę pamoką 
aktų salėje – Didždvario pro-
tų kovų komanda organizavo 
protų mūšį apie Europos 
kalbas. Mokiniai pasitikrino 
bendrąsias žinias, buvo au-
dio ir foto turai. 

Per ilgąją pertrauką mokyto-
jai taip pat turėjo galimybę 
sudalyvauti konkurse apie 
Europą, jos kalbas ir kultūrą 
bei laimėti prizų. Jiems už-
duotis parengė anglų kalbos 
mokytojos Daiva Oss ir Kristi-
na Urbonienė.▪ 

Rugsėjo 26 d. Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje tradi-
ciškai nušurmuliavo Europos 
kalbų diena. Iš pat ryto IIa 
klasės mokiniai su savo ang-
lų k. mokytojomis pasitiko 
visus prie įėjimo, visomis 
Europos kalbomis linkėdami 
geros dienos. 

Per pertraukas gimnazijos 
koridoriuose ir net bulvare 
skambėjo dainos įvairiomis 
kalbomis, o užsienio kalbų 
mokytojai vedė pamokas 
apie kalbas. Trečiokai susi-
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Bendruomenės galia:  
mobilioji bioklasė atvyks į Didždvario gimnaziją 
Tyrėjų nakties organizatoriai 
jau ketvirtą kartą pakvietė 
respublikos 9-12 kl. moki-
nius, susibūrusius į koman-
dą, dalyvauti konkurse ir 
laimėti „Mobiliosios biokla-
sės“ apsilankymą mokykloje. 

Ketvirtą kartą Didždvario 
gimnazijos mokiniai, vado-
vaujami chemijos mokytojos 
Virginijos Savickaitės, šį kon-
kursą laimėjo. Vadinasi, Mo-
bilioji klasė vėl atvažiuos į 
mūsų gimnaziją! 

III klasės mokiniai, pasirinkę 
chemiją išplėstiniu kursu, 
puikiai įvykdė konkurso sąly-
gas: įsiamžino nuotraukoje 

„Svarbiausias ateities išradi-
mas“, sukūrė 500 žodžių 
aprašymą. 

Daugiau negu savaitę Tyrėjų 
nakties facebook tinklapyje 
vyko balsavimas: rinkta įdo-
miausia ir išradingiausia kon-
kurso nuotrauka. Mūsų gim-
nazijos nuotrauka surinko 
daugiausiai „like“, artimiau-
sius varžovus aplenkėme 
daugiau nei 200 balsų. 

Dėkojame visai bendruome-
nei už aktyvų dalyvavimą 
konkurse! Visų bendromis 
pastangomis vėl galėsime 
dirbti ir mokytis Mobilioje 
laboratorijoje. ▪ 

Chemijos mokytoja Virginija Savickaitė  

 
RUGSĖJO 29 D. DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE VYKO  
KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA 
  

Nuoširdžiai dėkojame donorystės akcijos dalyviams:  
mokytojoms Allai Chvostovai ir Aistei Venclovienei; 
abiturientams – Gintarei Jankauskaitei, Emilijai Stanišauskaitei,             
Mykolui Simučiui, Jurgitai Bašytei, Arnui Budraičiui, Salvijai                          
Smolinskaitei, Dominykui Guobiui, Mariui Pocevičiui, Valerijai                         
Baderko, Edvinui Pociui, Faustai Gelžinytei, Brigitai Gerikaitei,                  
Jogailei Ručinskaitei, Ramintai Jurytei, Normantei Bilotaitei ir                              
Rusnei Užuotaitei. ▪ 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

vaikų die-
nos centre 
ir Šiaulių 
miesto 
savivaldy-
bės Sociali-
nių paslau-
gų centro 
padalinyje, 
organizavi-
mas. Pro-
jekto dalyviai (I-II kl. ir TB1 kl. 
mokiniai) ne tik bendrauja ir 
bendradarbiauja su dienos 
centrų lankytojais, kartu su jais 
ruošia pamokas, organizuoja 
renginius, bei ir gilinasi į save, 

diskutuoja, ką jie jaučia, kai 
atlieka savanorišką veiklą, kaip 
tai keičia jų mąstyseną, anali-
zuoja, kuo svarbūs jų asmeny-
bės ūgčiai patiriami išgyvenimai. 
▪ 

Jau ketvirtus metus mūsų gim-
nazija dalyvauja projekte „Būk 
savanoris – keisk pasaulį“, kuris 
yra  tęstinis jaunimo iniciatyvos 
projektas, leidžiantis jaunimui 
ne tik suprasti savanorystės 
svarbą, bet  ir sudarantis sąlygas 
pažinti save. 

Projektas skatina kuo daugiau 
jaunų žmonių sudominti ir įt-
raukti į savanorišką veiklą. Pag-
rindinės projekto planuojamos 
veiklos – tai užsiėmimų, organi-
zuojamų VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ 
Šiaulių vaikų dienos centre, 
Šiaulių Šv. Apaštalo Petro ir 
Pauliaus katedros parapijos 

Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė 

Savanorystė - ne tik pagalba kitam 

 

RUGSĖJO 27 D.  
APSKRITOJO STALO  

DISKUSIJA  
„KITOKIŲ MATEMATIKOS  
PAMOKŲ IR AKTYVIŲJŲ  

VEIKLŲ 8-9 KLASĖSE  
SĖKMĖS. IDĖJŲ MUGĖ“.   
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Sintetinė biologija 
Rugsėjo 26 d. Didždvario gimnazijos III ir IV klasių moki-
niai dalyvavo paskaitoje „Sintetinė biologija“. Paskaitą 
skaitė Ieva Šalkauskaitė (VU studentė).  

Kas yra sintetinė biologija? Šis klausimas iškilo daugeliui 
mokinių. Po išsamios paskaitos sužinojo, kad tai yra dau-
giadisciplininė mokslo šaka, leidžianti pasitelkti inžinerijos 
principus ir kurti naujas biologines sistemas bei tų sis-
temų komponentus. Siekiama sukurti efektyvias alterna-
tyvias biologines sistemas, skirtas mokslui, inžinerijai, 
medicinai, pramonei ar kitoms sritims plėtoti. ▪ 

Tarptautinės KINGS matema-
tikos ir anglų k. olimpiados 

organizatoriai dėkoja mokyto-
jai Irenai Baranauskienei už 
tai, kad prisidėjo prie KINGS 
olimpiados organizavimo ir 
padėjo mokiniams pasiekti 

puikių akademinių rezultatų 
tarptautiniame konkurse. 

Vismantą Stonkų, puikiai 
pasirodžiusį KINGS matemati-
kos olimpiadoje ir pasiekusį 

pirmąjį žinių lygmenį.  

Žygimantą Kramenką, gerai 
pasirodžiusį KINGS matemati-
kos olimpiadoje ir pasiekusį 

antrąjį žinių lygmenį. 

 Mindaugą Ravką, pasiekusį 
trečiąjį žinių lygmenį.  

Dėkojame jo matematikos 
mokytojai  

Irmai Venskuvienei. ▪ 
 
 

Rugsėjo 13 d. Didždvario  
gimnazijos IV klasės A kurso 

programuotojų grupės                
mokiniai kartu su IT mokytoja 
Daiva Bukelyte dalyvavo prak-
tinių gamtamokslinių ir inžine-
rinių kompetencijų tobulinimo 
laboratorijoje „Atviros inžine-
rinės pramonės laboratorija" 
ir  vyko į „Pagamink ir išban-

dyk“ užsiėmimus: „Nuotoliniu 
būdu valdomų modelių konst-

ravimas ir varžybos“, 
„Nuostabieji šviestukai“.   

Sveikiname ir džiaugiamės, 
kad dvi didždvariečių koman-

dos pelnė prizines vietas: 

• II vietą pelnė: Domantas 
Juškevičius, Vismantas 

Stonkus, Mindaugas                     
Ravka ir Benas Bagučianskas; 

• III vietos laimėtojai: Aurėja 
Užkuraitė, Edita                                     

Jareckaitė, Paulius                 
Laucevičius, Dovydas                    

Skačkovas. ▪ 

SVEIKINAME! 

 

Rugsėjo 14-15 d. Didždvario gimnazijos                   

I-II kl. savanoriai prisidėjo prie prekybos 

tinklo IKI organizuojamos socialinės akcijos 

„Gera kaina – Geras darbas“, kurios             

tikslas – paremti fondą „Maisto bankas“,                      

besirūpinantį geresne skurstančiųjų                  

kasdienybe. 

Mokiniai kvietė kiekvieną pirkti prekę, 

pažymėtą akcijos logotipu, 1 euras,                     

kaip parama, bus skirtas fondui. ▪ 



Come And See (CAS) 
was share 
the ideas 
of  CAS and 
the IB prog-
ramme 
implemen-
tation both 
in Šiauliai 
and Skara. 
During tho-
se hours we 
presented 
our stu-
dents’ our 
school, the 
most successful CAS activities, 
chatted over a cup of tea and 
gained friendship both with 
teachers and students. Howev-
er, not only was the gathering 
valuable for the attendees, but 
also for the whole IB com-

munity at Didždvaris as all of us 
got new ideas about new tradi-
tions that could be brought up 
in our community. ▪ 

On September 22nd our school 
held a meeting “Come And See” 
with Swedish Skara Katedrasko-
len school and Didždvaris gy-
mnasium IB students and tea-
chers. This event was initiated 
by Radviliškis Lizdeika gymna-
sium which together with Skara 
Kat-edraskolen are participating 
in the exchange project “Charity 
Group”. As the Swedish guests 
were all from International 
Baccalaureate Diploma Prog-
ramme, they wanted to meet 
Lithuanian IB students and sha-
re their experiences. The mee-
ting was attended by 5 students 
and 2 teachers from Sweden, a 
teacher from Radviliskis, and 
IB2 DG students with IB English 
teachers and IB coordinator. 
The purpose of this meeting 

ties scenari-
jais.  

Dėkojame 
už Didždva-
rio gimnazi-
jos bibliote-
kai padova-
notas ver-
tingas kny-
gas. ▪ 

Rugsėjo 25 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko diskusija 
„Jaunimo galimybės ES“. Su 
gimnazistais bendravo Europos 
komisijos atstovybės Vilniuje 
vadovas Arnoldas Pranckevičius, 
seimo narė Viktorija Čmilytė-
Nielsen, seimo narė Aušrinė 
Armonaitė ir jaunimo koman-
dos narys Šiauliuose Bernardas 
Jauga. Mokiniai aktyviai domė-
josi Europos ateities perspekty-
vomis, Europos Sąjungos atei-

Rugsėjo 14 d. Didždvario 
gimnazijos mokiniai lankėsi 
Šiaulių valstybinės kolegijos 

verslo ir technologijų 
fakultete, susipažino su 

fakultetu, sužinojo, kokias 
studijų programas galima 
pasirinkti, atliko praktines 

gamtamokslines ir 
inžinerines kompetencijas 

tobulinančias veiklas.  ▪ 

Rugsėjo 27 d. Didždvario 
gimnazijos mokiniai vyko į 

parodą „Išsilavinimas ir 
karjera" ir susitiko su  

aukštosios ir vidurinės 
mokyklos atstovais. Galėjo 
iš pirmų lūpų išgirsti apie 
dominančias specialybes, 

apgyvendinimą, darbą 
studijų metu ir gauti 

atsakymus į kitus svarbius 
būsimiems studentams 

klausimus. ▪ 
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Vaiva Šiuparytė, IIIe 

Jungtinis gamtos mokslų centras 
Rugsėjo 28 d. Didždvario gimna-
zijos antrų, trečių ir ketvirtų 
klasių mokiniai atliko laboratori-
nius praktikos darbus Vilniaus 
universiteto Jungtiniame Gyvy-
bės mokslų centre. Moderniose 
GMC laboratorijose mokiniai 
tyrinėjo transformacijos, balty-
mų ir ligandų sąveikos procesus, 
kompiuteriniu būdu modeliavo 
biomolekulių erdvinę struktūrą, 
tyrė antigenų ir antikūnių sąvei-
kas, atliko DNR molekulių pa-
dauginimus emulsijose, baltymo 
CRISPR3-Cas kompleksu karpė 
DNR molekules. Gimnazistų 

praktikos 
darbams 
vadovavę 
GMC             
specialistai 
mokinius 
konsultavo 
ne tik labo-
ratorinių 
darbų, 
tačiau ir 
studijų 
Gyvybės 
mokslų 
centre klausimais. Mokiniai 
grįžo kupini žinių apie biotech-

nologines naujoves, jų panau-
dojimą ir naudą. ▪ 

 

 

 

Valdonė Šniukaitė, TB2 

Jaunimo galimybės ES 

 

 

KARJERA 

Nuotrauka Vitalio Balsevičiaus  

 N
u

o
trau

ka M
ariaus Sketersko

 

Rugpjūčio 29 d. Didždvario 

gimnazijos pedagogai daly-

vavo Lidijos Laurinčiukienės 

seminare „Motyvacija ir 

savimotyvacija būti moder-

niu mokytoju“. ▪ 
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Mokyklos gynimo diena 

nėti dieną, kai prieš 98 metus 
gimnazijos mokiniai ir mokytojai 
gynė savo mokyklą nuo okupan-
tų. Gindami mokyklą, jie gynė 
Lietuvos nepriklausomybę. Ne-
pamirškime to. Šiandien mes 
gimnaziją giname savo gerais 
darbais, doru elgesiu.“ 

Mokyklos gynimo dienos rengi-
nys šiemet surengtas kartu su 
naujos sporto erdvės atidarymu 
– simbolinį kaspiną į paplūdimio 
tinklinio aikštelę perkirpo gim-
nazijos direktorius Vitalis Bal-
sevičius, Švietimo skyriaus ve-
dėja Violeta Damskienė ir Šiau-
lių m. savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
Gintautas Sitnikas. Sveikinda-
mas visus susirinkusius 
V.Balsevičius pasidžiaugė sėk-
minga gimnazijos erdvių atnau-
jinimo pradžia. ▪ 

Tradiciškai šią dieną prisimena-
ma istorija, kai mokyklos bend-
ruomenė – mokiniai ir mokyto-
jai gynė mokyklos pastatą nuo jį 
užimti norėjusių bermontininkų. 
1919 m. rugsėjo 30 d. gimnazis-
tams ir jų mokytojams atsisa-
kius palikti mokyklą kilo susirė-
mimas su vokiečiais. Beginkliai 
vaikai buvo mušami, mėtomi 
nuo laiptų ir net pro gimnazijos 
antro aukšto langus. Tik po 
kruvinos kovos bermontinin-
kams pavyko atimti mokyklos 
pastatą. Mokslas nutrūko trims 
mėnesiams. 

Minint šiuos įvykius kasmet 
pirmokams gimnazistams ren-
giama gimnazijos istorijos pa-
moka. Didždvario gimnazijos 
direktorius Vitalis Balsevičius į 
susirinkusius pirmokus – būsi-
mąją 98-ąją gimnazistų laidą – 
kreipėsi žodžiais, kuriais  kreip-
davosi visi gimnazijai vadovavę 
direktoriai: „Skaistusis jaunime! 
Šiandien mes susirinkome pami- Nuotraukos: Maksym Malkov 

Paminėjome Baltų vienybės dieną 

Baltų vienybės dienos minėjimo 

pagrindu tapo Saulės mūšio, vyku-

sio 1236 m. rugsėjo 22-ąją, perga-

lės diena. Tai viena pirmųjų baltų 

genčių didžiųjų pergalių, kurios 

metu kunigaikščio Vykinto veda-

ma jungtinė kariuomenė sutriuški-

no Livonijos ordiną ir parodė 

ryžtą ginti savo žemes. 2000-

aisias metais Lietuvos ir Latvijos 

seimai Saulės mūšio dieną pas-

kelbė Baltų vienybės diena, kuri 

tapo Lietuvos atmintina diena, o 

Latvijoje – valstybine švente. Šių 

Istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė 

metų šventė – įžanga į atkurtų 

Lietuvos ir Latvijos valstybių šimt-

mečio minėjimą.  

Ši Lietuvai reikšminga diena buvo 
paminėta ir Didždvario gimnazijo-
je: istorijos mokytoja Asta Andžiu-
vienė savo III kl. mokiniams vedė 

pamoką „Baltų vienybės diena“, 
kurios metu žiūrėjo video filmą 
„Saulės mūšis“, diskutavo apie jo 
reikšmę Lietuvai. ▪ 

RUGSĖJO 29 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA JAU 98 

KARTĄ PAMINĖJO „MOKYKLOS GYNIMO DIENĄ“.  



Rugsėjo 21 d. Didždvario 
gimnaziją su dovanomis 

aplankė mokslo festivalio 
„Erdvėlaivis žemė“ 

direktorė Lina Venclovaitė 
ir festivalio projektų 

vadovė Dalija Vonžodienė. 

Buvo aptartas aktyvus 
gimnazijos mokytojų ir 
mokinių dalyvavimas 

festivalio renginiuose.  ▪ 

 

Rugsėjo 15 d. paskaitą 
„Imunologijos taikymas 

vėžio gydyme“ Didždvario 
gimnazijos aktų salėje 

skaitė buvusi didždvarietė 
Vilija Musneckytė. ▪ 
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Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė 

„Erdvėlaivis Žemė 2017“: esame ne tik 
dalyviai! 
Įgyvendindami STAEM kultūrą, 
Didždvario gimnazijos mokytojai 
nuo 2013 metų aktyviai daly-
vauja mokslo populiarinimo 
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.  
Šiais mokslo metais gimnazijos 
gamtos mokslų, geografijos, 
istorijos,  kūno kultūros moky-
tojai su savais ugdytiniais daly-
vavo 12 mokslo festivalio rengi-
nių, kurie vyko Šiaulių universi-
teto Botanikos sode, Šiaulių 
respublikinėje ligoninėje, Šiaulių 

kolegijoje.  
Paskaitą „Imunologijos taikymas 
vėžio gydyme“ mūsų gimnazijos 
aktų salėje skaitė buvusi 
didždvarietė Vilija Musneckytė. 
Šiemet „Erdvėlaivis Žemė“ 
mūsų gimnazijai yra ypatingas. 
Pirmą kartą esame ne tik akty-
vūs festivalio renginių dalyviai, 
bet ir organizatoriai. Chemijos 
mokytoja ekspertė Virginija 
Savickaitė ir kuratorė Julija Mu-

ningienė miesto pradinių klasių 
mokiniams organizavo renginį 
„Molio laboratorija“, į kurią 
rinkosi Šiaulių Jovaro, 
„Romuvos“, Gegužių progimna-
zijų pradinių klasių  mokinukai. 
Džiaugiamės, kad esame vienin-
telė gimnazija Lietuvoje festiva-
lyje dalyvaujanti kaip renginių 
organizatorė!  ▪ 

 

● „Molio laboratorija“ 

● Lietuvos žemės gelmių žemėlapis 

I g klasės mokiniai su geografijos mokytoja 

Sniegina Raubaite dalyvavo mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis Žemė“ renginyje „Lietuvos žemės 

gelmių žemėlapis". Lankydamiesi Šiaulių valsty-

binėje kolegijoje, jie turėjo galimybę susipažinti 

su Lietuvoje randamomis ir eksploatuojamomis 

naudingomis iškasenomis. Įdomiausia buvo 

apžiūrėti, paliesti uolienų kernus. Mokiniai 

sužinojo, kokių naudingų iškasenų turi Šiaulių 

kraštas. Renginį vainikavo viktorina, kuri patik-

rino mokinių įgytas žinias. ▪ 

● Ko mes dar nežinome apie fizinio aktyvumo naudą  

Rugsėjo 18 d. kūno kultūros mokytoja Rima Kasiliauskienė ir III klasių mokiniai  lankėsi Šiaulių valstybinės 

kolegijos sveikatos priežiūros fakultete, kur dalyvavo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė" renginyje-pa-

skaitoje „Ko mes dar nežinome apie fizinio aktyvumo naudą“. Paskaitą vedė LSU doktorantė Vaida Ber-

neckė. Mokiniai susipažino su funkciniais judesių testais, leidžiančiais įsivertinti rizikos veiksnius, išreikš-

tus mobilumo ir stabilumo nepakankamumu, simetrijos trūkumu tarp priešingų kūno pusių, judesio ribo-

tumu bei kūno struktūrų neefektyvia integracija. Be to, diskutavo apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir 

intelektui.  ▪ 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Kitokia pamoka 

Rugsėjo 19 d. II g klasės moki-
niai turėjo biologijos pamoką 
kitoje erdvėje - Šiaulių universi-
teto Botanikos sode. Pamoką 
„Raudonasis ir juodasis augalų 
sąrašas" vedė ŠU biomedicinos 
mokslų daktaras Martynas Kaz-
lauskas  Mokiniams buvo prista-
tyti nykstančių ir invazinių au-
galų sąrašai, nurodytos ir pavyz-
džiais iliustruotos augalų nyki-
mo priežastys, invazinių orga-
nizmų plitimo vektoriai. Lek-
torius akcentavo, kodėl taip 
svarbu stabdyti augalų nykimą ir 
svetimžemių augalų plėtrą. ▪ 

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė 

Ugdymo karjerai 

BIBLIOTEKA 

veiki?“ ▪ 

mokėsi koman-

dos formavimo 

principų.  

Nemaža gim-

nazijos moki-

nių dalis daly-

vavo ir pristatė 

savo veiklas 

parodoje „Ką 

Rugsėjo 7 d. gimnazijoje vyko 

Ugdymo karjerai diena. II klasių 

mokiniams profesinis veiklini-

mas (pažintiniai vizitai) buvo 

organizuoti miesto įmonėse, 

įstaigose:  UAB „Baltik vairas“, 

UAB „Venta LT“, UAB 

„Putokšnis“, lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“. Kadangi daliai moki-

nių patraukli bankininko profe-

sija, tad pakviestos SEB banko 

atstovės  mokinius supažindino 

su banko veikla, ten dirbančiųjų  

profesijomis, mokiniai buvo 

mokomi, kaip tinkamai elgtis su 

pinigais. 

I klasių mokiniams karjeros 

pamokas vedė vyresniųjų klasių 

mokiniai, kurie pristatė savo 

svajonių profesijas, dalijosi pa-

tirtimi, kaip  siekti užsibrėžtų 

tikslų. I s klasės mokiniai kartu 

su geografijos, etikos ir lietuvių 

k. mokytojais vyko į Papilę, kur 

 

Profesijos patarėja Laima Vielikėnienė 

 

Ieva Kucinaitė, II g kl. mokinė  

Ekskursija į UAB „Putokšnis“ 

Rugsėjo 7 d. mes, Šiaulių Didždvario gimnazijos II g klasės mokiniai, lankėmės PET ruošinių ir plastikinės 

taros gamybos įmonėje „Putokšnis“. Apsilankymas prasidėjo nuo pažinties  su įmonės istorija, jos veikla. 

Be to, turėjome galimybę pasivaikščioti po gamyklą, stebėti, kaip gaminami ruošiniai ir plastikinė tara. 

Tačiau visiems įdomiausia ekskursijos dalis – gautos komandinės užduoties įvykdymas: pagal pateiktą 

brėžinį turėjome surasti ir atpažinti butelį, paskaičiuoti, atsakyti į užduotus klausimus. Buvo tikrai smagu.  

▪ 

Minint Lietuvos žydų genocido 
dieną Didždvario gimnazijos 

A.J.Greimo skaitykloje surengta 
spaudinių paroda „Niekada per 

amžius“. Parodą aplankė I-II 
klasių mokiniai kartu su istorijos 

mokytojomis.  

Ši paroda mokiniams dar kartą 
priminė žydų tautos tragediją 

antrojo pasaulinio karo metais. 
 
 

Didždvario gimnazijos Knygų 
klubas po vasaros atostogų vėl 
atnaujino savo veiklą. Saulėtą 
rugsėjo popietę klubo narės 
rinkosi į jau tradiciniu tapusį 
renginį „Vasaros skaitymai“, 

kurio metu pasidalino įspūdžiais 
apie per vasarą perskaitytas 

knygas.  

Sniega Raubaitė ir Roma Pupi-
nytė pristatė E. Malūko romaną 

„Vytauto žemė“, kuris sukėlė 
didelį susidomėjimą Lietuvos 

visuomenėje. Rimos Dranickai-
tės perskaitytas suomių rašyto-

jos S. Oksanen romanas 
„Valymas“ pasakoja apie so-

vietmečio žiaurumus, prekybą 
žmonėmis, išgyvenimą represi-
nėje visuomenėje. Rimai Kasi-
liauskienei didelį įspūdį paliko 
perskaityta L. Gounelle knyga 

„Dievas visada keliauja incogni-
to“. Labai aktualias problemas 
nagrinėja rašytojas Umberto 

Eco savo knygoje „Takios visuo-
menės kronikos“, kurią perskai-
tė Valda Kizevičiūtė. Daug dis-

kusijų sukėlė Laimos Vielikėnie-
nės perskaityta M. Albom knyga 

„Antradieniai su 
Moriu“. Popietės metu knygų 

kvapas konkuravo su pilstomos 
arbatos aromatu, vyko karštos 
diskusijos, skambėjo juokas. ▪  



 Paul Engelbert Muller (Austrija) 

Hey! I am Paul from a little town in Austria cal-
led Feldkirch. It is in the Alps and very close to 

Switzerland and Liechtenstein. I graduated last 
year from high school and this year I am taking 
a gap year to volunteer at Didzdvario Gimnazija. 
My hobbies include all sorts of sports, especially 
skiing and handball which I have played for 
more than ten years. Besides, I really like rea-
ding and programming. I just want to explore 
the world and acquire experience. Furthermore, 
I would like to become acquainted with a new 
culture, meet new friends and have a good 
time. After my gap year I would like to study 
computer science.  
All in all, I hope to do cool projects and learn 
many new things, particularly the Lithuanian 
language although it is very hard.  
I am looking forward to meeting you in person. 
Iki! ▪ 

Pagal Erasmus+ programos 
Europos savanorių tarnybos (EST) 
projektą "Be Radio-Active 6" 11 

mėn. savavanorišką tarnybą 
gimnazijos radijo stotyje „Radijo 
klubas“ atlieka   3 EST savanoriai:  
Paul Engelbert Muller (Austrija),  

Maksym Malkov (Ukraina) ir Mert 
Ataman (Turkija). 

Pagrindinės savanorių užduotys: 

- techninė veikla (laidų 
montavimas, grojaraščio 

sudarinėjimas, šaukinių kūrimas, 
radijo techninė priežiūra, 

informacijos rinkimas ir talpinimas 
radijo facebook paskyroje, 

gimnazijoje ir Šiaulių mieste 
vykstančių renginių 

fotografavimas, filmavimas, 
montavimas bei talpinimas 

internetinėje gimnazijos 
svetainėje, straipsnių rengimas); 

- kūrybinė veikla (radijo ir video 
laidų kūrimas, renginių 

inicijavimas, naujų idėjų 
generavimas įgyvendinant 

tradicinius gimnazijos renginius 
(tarpkultūrinis vakaras, festivalis 

„Kalbėk, kad galėčiau tave 
matyti“, paroda – koncertas 
„Menas ir muzika“ ir pan.), 

neformalių diskusijų su gimnazijos 
bendruomene inicijavimas ir 

organizavimas – šio projekto metu 
didžiausias dėmesys skiriamas 
jaunimo nedarbo, emigracijos, 
pabėgėlių, integracijos, laisvės, 

tolerancijos ir pagarbos žmogaus 
teisėms temų analizavimui; 

- dalyvavimas geografijos, 
istorijos, pilietinio ugdymo 

pamokose (savo šalies, geografinių 
ypatumų, kultūros, istorijos, 

tradicijų, papročių pristatymai); 
EST viešinimas – pristatymų 

Šiaulių miesto mokyklų 
bendruomenėms rengimas. 

- pagalba organizuojant ir vykdant 
tradicines: anglų kalbos vasaros, 
gamtamokslinę ir gabių Šiaulių 

miesto mokinių stovyklas. 

Vienas iš pagrindinių savanorių 
tikslų – siekti tinkamai atlikti 
numatytas projekto veiklas, 

įgyvendinti savo idėjas bei tapti 
gimnazijos radijo komandos 
dalimi, kuri vaidina svarbų 

vaidmenį jaunimo neformaliajame 
švietime, gimnazijos vykdomų 

veiklų viešinime. ▪ 
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Europos savanorių tarnybos (EST)
savanoriai Didždvaryje 

 

 Mert Ataman (Turkija)  Hello guys! It is Mert from ISTANBUL , Turkey. I 
have graduated from the Kocaeli University as a 
Mechanical Engineer. Erasmus+ international 
projects and traveling are two of my hobbies 
that I’m really passionate about.Also playing 
basketball and dancing are other two of my 
hobbies that will always in my life. I have done 
many Erasmus+ youth exchange projects in 
Turkey by managing them and I have also parti-
cipated in many youth exchange projects and 
training courses in different countries as well. I 
always look forward to generating new ideas 
and taking action by bringing them to life, be-
cause my goal is to create a positive influence 
on the community and society as well as impro-
ve different aspects of it. ▪ 

 Maksym Malkov (Ukraina) 
 



Šaunu, kad žygis partizanų takais 
dar vis organizuojamas, kad 
neleidžiama jaunajai kartai už-
miršti tų, kurie kovojo už Lietu-
vos laisvę. ▪ 
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Kodėl verta apsilankyti Papilėje? 

geldį moliuską!  

Palengva, mėgaudamiesi puikiu 
oru, akmeniniu paties S. Dau-
kanto vaikščiotu grindiniu nuka-
kome į senąsias Papilės kapines, 
įkurtas ant piliakalnio. Prie S. 
Daukanto kapo gidas Steponas 
papasakojo, kokios keistos buvo 
šio žmogaus, tikros vargo pelės, 
laidotuvės: jose dalyvavo tik 
kunigas ir kelios moterys. Pasi-
rodo, jos, o ne vyrai į kalną už-
nešė karstą... 

Įdienojus buvo smagu pasidairy-
ti po vaizdingas Papilės apylin-
kes iš Jurakalnio apžvalgos 
bokšto, apkabinti penkiolikaka-
mienę liepą, grįžti į miestelio 
centrą beždžionių tiltu, kurio 
sūpavimasis ne vienam įvarė 
baimės. 

Svetingoje S. Daukanto gimnazi-
joje ne tik pavalgėme, bet ir 
apžiūrėjome unikalių eksponatų 
turintį muziejų. Merginų akis 
traukė pajuodusio žalvario apy-
rankės, vaikinai žvalgėsi į ietiga-
lius, akmeninius kirvukus. Ne 
vienas nustebom, kad už muzie-
jaus radinius mokiniams moky-
tojai ir penketuko (tada buvo 
penkiabalė sistema) nepagailė-
davo! 

Tada jaukioje aktų salėje moky-

tojai surengė kelionės refleksiją: 
poromis teko išvardyti per 10 
profesijų, su kurių atstovais 
tądien tiesiogiai susidūrėme, 
vienu sakiniu perteikti kelionės 
įspūdžius ir net suvaidinti pasi-
rinktą miestelio įdomybę, pa-
vyzdžiui, beždžionių tiltą.  

Kelionei įpusėjus patraukėme į 
gamtos prieglobstį. Prasidėjo 
geografinė išvykos dalis. Tiesą 
sakant, Papilėje iškrėtėme nedi-
delę šunybę – nupurtėme gar-
džiais obuoliukais apkibusią 
obelį ir buvusiose žydų kapinėse 
prisivalgėme jų saldžiarūgščių 

Rugsėjo 7 d. mes, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos Is klasės 
mokiniai, drauge su lietuvių 
kalbos, geografijos ir istorijos 
mokytojais aplankėme Papilę, 
kad susipažintume su šio mies-
telio gamtos ir kultūros įžymy-
bėmis. Stotyje mus pasitiko 
Steponas, garbaus amžiaus 
gidas, buvęs Papilės S. Daukan-
to gimnazijos mokytojas. Tądien 
jis mielai dalijosi savo žiniomis, 
atskleidė ne vieną paslaptį.  

Kelionė prasidėjo miestelio 
aikštėje, kur stovi V. Grybo su-
kurta S. Daukanto, lietuvių isto-
riko, skulptūra. Iš čia patraukė-
me į S. Daukanto memorialinį 
muziejų, jo vadovė Ernesta 
papasakojo apie šio veikėjo 
gyvenimą, veiklą ir nuopelnus. 
Visiems atmintin įstrigo S. Dau-
kanto įspūdinga kelionė pėsčio-
mis iš Žemaitijos į sostinę Vilnių, 
jo turėti slapyvardžiai, iš obelų 
šakų suręsta autentiška kėdė, 
muziejaus kieme antkapinis 
įrašas, kurį įmanoma perskaityti 
rankomis. Užsukome ir į netolie-
se esančią šv. Juozapo bažnyčią, 
uoliai gražinamą prieš būsimus 
atlaidus. Sustojome apžiūrėti 
kryžiaus, besistiebiančio iš amo-
nito. Jame, beje, galima atpažin-
ti ir milijonų metų senumo dvi-

Is kl. mokinės Klaudija, Gintarė ir Aistė  
Lietuvių k. mokytoja Živilė Muzikevičiūtė 

vaisių. Užsukęs į namus galantiš-
kasis ponas Steponas geografijos 
mokytojai atnešė dovanų kažko-
kį suakmenėjusį gabalą (patį 
kalcitą!). Keliolika minučių pralei-
dome prie garsiosios upės ato-
dangos. Pasigrožėję gamta ir 
pailsėję grįžome į geležinkelio 
stotį. Po valandos jau buvome 
namie.  

Ši neilga, bet turininga kelionė 
įrodė, kad Į Papilę verta užsukti. 
Be to, dažnas iš mūsų pasijuto-
me esą klasė, kolektyvas. ▪ 

 

Partizanų takais 

prie kurio įvykių liudininkai pasi-
dalijo savo skaudžiais prisimini-
mais. Kita žygio stotelė – Kiauk-
lių kaimas, kuriame palaidoti 
keturi 1945 metų kautynėse 
žuvę partizanai. Skautų daina, 
sklindanti iš visos širdies, žvakių 
liepsna – padėka žuvusiems 
kovotojams už laisvę. Iš Kiauklių 
autobusai patraukė Mikutaičių 
kaimo link, kur stovi paminklas 
ten palaidotiems 22 partiza-
nams, žuvusiems 1945 metais 
vykusiose Skobiškių kautynėse. 
Žygio dalyviai prie paminklo 
„Trys kryžiai“ pagiedojo giesmę 
– taip pagerbė žmones, padėju-
sius galvas kovoje už laisvę. 
Paskutinė žygio stotelė – Agailės  
koplyčia, prie kurios buvo palai-
doti 1863 metų sukilimo daly-

viai. Jų atminimui pagerbti 
skambėjo politinių kalinių ir 
tremtinių choro dainos.  

Žygio dalyviai ir mes, mokiniai, 
išsiskyrėme pakylėti, sužinoję 
apie sunkią partizanų dalią. 

Rugsėjo 16 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijos 12  mokinių su  isto-
rijos mokytoja Valda Kizevičiūte 
buvo pakviesti dalyvauti Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyriaus organi-
zuojamame žygyje „Prisikėlimo 
apygardos partizanų takais“.  

Žygis, prasidėjęs Šiauliuose, 
šventomis mišiomis šv. Jurgio 
bažnyčioje, nusitęsė į Ginkūnus, 
vėliau – į Kiauklius, Mikutavi-
čius, iki Gailių miško koplytėlės 
Gedinčių girininkijos miške. 
Pirmoji žygio stotelė – Ginkūnų 
kapinės. Išklausę laisvės kovoto-
jo, Prisikėlimo apygardos vado 
J. Mociaus skaudžių istorijų apie 
partizanų veiklą, žygio dalyviai 
aplankė memorialą laisvės ko-
votojams „Sulaužyti likimai“, 

Kornelija Gazbėnaitė, II p klasės mokinė, žygio dalyvė 
Nuotraukos: Eisvinas Pranckaitis, Evaldas Grublys (TB1) 



Biologinė įvairovė, erkės  
ir jų sukeliamos ligos: drugelio efektas 

biologinė įvairovė susijusi su 
gyvūnų pernešamomis infekci-
nėmis ligomis? Ar galime pa-
veikti erkių plitimą ir jų perneša-
mas ligas? Kaip žmogus keičia 
ekosistemas to net nepastebė-
damas?  

Ši paskaita tik dar kartą moki-
niams įrodė, kokie sudėtingi 
procesai vyksta ekosistemose ir 
kaip sunku juos numatyti ir 
prognozuoti.  ▪ 

Rugsėjo 20 d. I g kl. mokiniai su 
biologijos mokytoja Kristina 
Muraškiene dalyvavo J. Janonio 
gimnazijoje organizuotoje pas-
kaitoje „Biologinė įvairovė, er-
kės ir jų sukeliamos ligos: dru-
gelio efektas“. Paskaitos metu, 
kurią skaitė Vilniaus universite-
to Gamtos mokslų fakulteto 
docentė Jurga Turčinavičienė, 
mokiniai gavo atsakymus į jiems 
taip rūpimus klausimus:  Kaip 
mes veikiame Žemės biologinę 
įvairovę ir kaip ji veikia mus? 
Kodėl vienos rūšys išnyksta, 
kitos – plinta ir gausėja? Kaip 

Rugsėjo 8 d. I g klasės mokiniai kartu su chemijos mokytoja Virginija Savickaite ir biologijos mokytoja Kristina Muraškiene lankėsi Ventės rage 
ir susipažino su paukščių žiedavimo metodikomis, vieninteliais skraidančiais 
žinduoliais – šikšnosparniais. Edukacija, kurią vedė gamtosaugos specialistas 
Remigijus Karpuška, vyko po 20 val. vakaro, kadangi šikšnosparniai aktyvūs 
tik tamsiu paros metu. Šikšnosparnių rūšims identifikuoti buvo naudojamas 
ultragarso detektorius, nuotraukos. Be to, kiekvienas mokinys turėjo galimy-
bę šikšnosparnį palaikyti rankose – įspūdis neišdildomas.           

Keletas faktų apie šikšnosparnius: 

• Lietuvoje jų gyvena 14 rūšių; 
• pagal mitybos tipą jų yra visaėdžių, vabzdžiaėdžių ir  vampyrų, kurie minta 
gyvūnų krauju (Lietuvoje gyvena tik vabzdžiaėdžiai); 
• nepalankiu sau laikotarpiu šikšnosparniai užmiega ir gali nesimaitinti iki 7 
mėn.; 
• šikšnosparniai puikiai mato (tamsoje orientuojasi echolokacija). ▪ 
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Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė  

Pažintis su grybais Labanoro girioje 
Rugsėjo 21 d. I g klasės mokiniai 
su biologijos mokytoja Kristina 
Muraškiene dalyvavo edukaci-
nėje programoje „Maistas gam-
toje“. Užsiėmimai vyko Labano-
ro girioje! Tądien gamta daly-
viams nepagailėjo „grybų lie-
taus“, bet tai nesutrukdė ko-
mandai grybauti, nustatyti, 
kurie grybai yra valgomi, o kurie 
– nuodingi. Svarbiausia, kad visi 
išmoko atpažinti patį nuodin-
giausią Lietuvos grybą – žalsvąją 
musmirę (lot. Amanitaphalloi-
des), sužinojo, pagal kokius 

požymius ją galima atskirti nuo 
kitų grybų. Edukacijos dalyviai 
prisirinko pilnas pintines raukš-
lėtųjų gudukų (lot. Cortina-
riuscaperatus), ūmėdžių (lot. 
Russula) ir kitų vertingų grybų. 
Be to, programos dalyviai vaiši-
nosi baravykų sriuba, virta ant 
laužo, mėgavosi miško grynu 
oru, pakeliui į namus aplankė 
aukščiausią  Lietuvoje apžvalgos 
bokštą ir gėrėjosi ežerų krašto 
vaizdais.  ▪ 

Nuotrauka: Mert Ataman 

Ventės ragas 

 

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė  

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė  
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Prieš 30 metų 
mažą ąžuoliuką, o dabar rinkosi 
jau po dideliu ąžuolu, puošian-
čiu mokyklos kiemą ir besily-
giuojančiu su V. Zubovo dvaro 
ąžuolu, augančiu Kaštonų alėjos 
pradžioje. Pasisveikinę, iš naujo 
susipažinę ir nusifotografavę, 
visi sugužėjo į mokyklą, kurią 
lankė nuo pirmos klasės. Pasi-
dairę po mokyklą, aplankę kabi-
netus, pasėdėjo savo klasėje, 
206 kabinete. Labai nustebo, 
kad mokykloje dar yra išlikę 
nemažai jų laikų pėdsakų, pasi-
džiaugė gražiu buvusios rūbinės 
pasikeitimu.  

Susitikę negalėjo atsikalbėti, 
kiekvienas nuoširdžiai pasipasa-
kojo apie save. Jų širdyse, kaip 
nujautė Žydrūnas savo eilėraš-
tyje, „sutilpo, telpa ir tilps viskas 
ir visa...“ 

Dauguma gyvena ir dirba Lietu-
voje, surado savo vietą, gražiai 
užaugino ar augina savo atžalas. 
Visi aktyvūs, energingi, sumanūs 
ir gyvenimu patenkinti, laimingi. 
Nors buvo miestiečiai, tačiau 
dabar traukia gamta, kaimas, 

ilgisi ramybės, todėl gyvena 
įsigytose sodybose netoli mies-
tų, kuriuose dirba. Domina sodi-
ninkystė, daržininkystė, bitinin-
kystė. Visi augina po šunį ir 
katę, turi akvariumus – taip esą 
atgauna dvasios pusiausvyrą, 
ramybę. 

Penki klasės draugai su šeimo-
mis gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, sugebėjo prisitaikyti 

[Iš Šiaulių Didždvario gimnazijos 
(buv. 5-osios vidurinės mo-
kyklos) 1987 metų laidos susiti-
kimo po 30 metų 2017 metų 
rugsėjo 16 dieną] 

 

Klausysim vienas kito 

Širdies 
Susiliejusios į vieną plakimą... 
Joj viskas sutilpo 
Ir telpa 
Ir tilps – 
Viskas ir visa... 
  

Žydrūnas Šatas 

  

Šiais klasės draugo Žydrūno, 
neseniai išėjusio, eilėraščio 
žodžiais prasidėjo Šiaulių 5-
osios vidurinės mokyklos 1987 
metų laidos susitikimas prabė-
gus 30 metų. 

Į savo mokyklą susirinko 20 
buvusių mokinių su artimaisiais, 
atsivedė tris mažas savo atžalas. 
Atsisveikindami su mokykla 
prieš 30 metų jie pasodino 

Joana Župerkienė, buvusi klasės auklėtoja 

prie tenykščio gyvenimo būdo, 
yra patenkinti, bet Lietuva trau-
kia, svajoja grįžti, nes yra kas 
laukia. 

Visų vaikai, baigę mokyklas, mo-
kosi toliau. Daugiausia – Lietuvo-
je, bet nemažai yra patraukę į 
JAV, Angliją, Škotiją, studijuoja 
net Šanchajuje. ▪ 

 

Klasės susitikimas po 40 metų 

Saulėtą šeštadienio rytą (rugsėjo 9 d.), kai visoje Vilniaus gatvėje šurmuliavo Šiaulių dienų mugė, prie Didždvario gimnazijos rinkosi žmonių 
būrelis. Susitikę sveikinosi, glėbesčiavosi ir džiaugėsi vienas kitą pamatę kaip vaikai. Tai 1977 metais dar 5-ąją vidurinę mokyklą baigę moki-
niai.   

Sulaukę auklėtojos, anglų kalbos mokytojos Elvyros Balčiūnaitės pravėrė buvusios mokyklos duris ir nuskubėjo į savo klasę, 209 kabine-
tą,  nesunkiai susirado suolą, kuris, jei galėtų, daug ką papasakotų... Ir pasipylė (lyg pavasarinis lietus) džiugūs prisiminimai apie vienuolika 
metų, praleistų šioje mokykloje,  juk daug kas po 40 metų atrodo visai kitaip. 

Vaikščiodami po gimnaziją kas ieškojo chemijos kabineto trečiame aukšte (o jis pirmame), kas prisiminė, kad mokytojų kambarys buvęs visai 
kitoje vietoje, bet savo pradinių klasių kabinetą (120 kab.) surado visi. 

Padėkoję auklėtojai, mokytojams, dirbusiems tuo metu, klegėda-
mi lyg mokinukai, susitarę, kada susitiks vėl, būrelis bendrakla-
sių, iškeliavo kas kur, išsinešdami dalelę anų metų dvasios. ▪ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė  

 



 

Rugsėjo 7 d. Šiaulių arenoje vyko kūrybiško, 
aktyvaus laisvalaikio paroda „Ką veiki?“ Savo 
edukacinę veiklą parodoje pristatė „Molio 
laboratorija“. Didždvario gimnazijos radijo 
stotis „Radijo klubas“ bendravo su besidomin-
čiais savanoryste, Erasmus + programa ir Eu-
ropos savanorių tarnyba. Koncertavo vaikų ir 
jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“.  ▪ 
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In Action 
2017 m. birželio 25 - liepos 2 d. trys Šiau-
lių Didždvario gimnazijos mokinės: Gab-
rielė Paškevičiūtė, Gabija Matiukai-
tė, Miglė Viliušytė, dalyvavo SELFY aka-
demijos organizuotame, Erasmus+ re-
miamame „Into Action” projekte – vers-
lo ir lyderystės mokymuose, kurie vyko 
Sliemos mieste, Maltoje.  
Mokymuose dalyvavo 5 šalių atstovai – 
ispanai, prancūzai, čekai, lietuviai ir pa-
tys maltiečiai. ▪ 

Didždvario gimnazijos 
mokinį 

Matą Vasiliauską (Ip kl.) 
Lenkijoje vykusiame Bohdan 
Tomaszewski Cup turnyro, 

vienetų finale iškovojusį                  
II vietą.  

 
Stipriausių Europos 

šešiolikmečių turnyre  
Redžio Kalabrijoje (Italijoje) 
vykusių varžybų pirmame 
rate  Matas Vasiliauskas 

užėmė IV vietą. 
 

SVEIKINAME!  

„Ką veiki?“ 
Nuotraukos: Mert Ataman   

84-oji laida Didždvaryje 

Rugsėjo 23 d. Didždvario gimnazijoje lankėsi dešimt 84-osios laidos 
atstovų, kurie susitiko su savo klasės auklėtoja Danguole Kukla. 

Gimnazijoje buvę mokiniai apžiūrėjo atnaujintas mokyklos erdves  – 
muzikos studiją ir jaukumo zoną, domėjosi buvusiais mokytojais, 
dalijosi savo pasiekimais. ▪ 

Didždvario gimnaziją po 15 metų aplankė buvę mokyklos 
mokiniai. Vienas jų, baigęs mokyklą, atsisveikino tik trum-
pam – Paulius Baranauskas mūsų gimnazijoje dirba istori-
jos mokytoju. 

Susitikime dalyvavo ir buvusios klasių auklėtojos Virginija 
Savickaitė ir Natalija Kauneckienė (šiuo metu Salduvės pag-
rindinės mokyklos direktorė), buvęs gimnazijos direktorius 
Vaidas Bacys (šiuo metu Aukštelkės pagrindinės mokyklos 
direktorius). 

Į susitikimą susirinko apie 50 buvusių Didždario gimnazijos 
mokinių. Tai vienas gausiausių pastarojo metų buvusių 
mokinių susitikimų.▪ 

Daumanto Mockaus nuotrauka 

Susitikimas po 15-os metų 
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Istorijos pamoka: pabėgėliai 
Europos ir Lietuvos dienotvarkėje 

vienbalsiai šaukiame, kad tai 
nacionalizmas. Kitas svarbus 
aspektas, išryškėjęs tuo laiko-
tarpiu,  – žydų tautos likimas. 
Žydai buvo persekiojami,  įšal-
domos jų santaupos bankuose, 
neleidžiama dirbti, parduoti 
turto. Taigi šimtai tūkstančių 
žmonių liko be nieko, vienintelis 
išsigelbėjimas – bėgti. Tačiau 
kur?  Tuometinis JAV preziden-
tas F. Ruzveltas ėmėsi iniciaty-
vos ir sukvietė demokratinių 
šalių lyderius pasitarti, kaip 
spręsti žydų problemą. Susirin-
kusiji nieko nenusprendė ir 
žydams nebuvo padėta. Žmo-
nėms liko tik viena išeitis – bėgti 
į Šanchajų kruiziniu laivu, bet 
tam reikėjo pinigų, o žmonių 
sąskaitos buvo užblokuotos. 
Taip prasidėjo Europos pabėgė-
lių krizė. 

S. Strelcovas savo pasakojimą 
tęsė. Atėjo 1939 rugsėjo pirma 
diena ir pasaulyje suskambo 
karo maršas. Lenkija įsitraukė į 
karą, o jos kaimynė Lietuva vis 

dar turėjo neutralitetą. Lietuvos 
pasienis nebuvo smarkiai saugo-
mas, todėl staiga jis tapo kiaura-
samčiu, pro kurį plūste plūdo 
pabėgėliai: Lenkijos kariai, žy-
dai, čigonai. Šie žmonės bijojo 
karo ir mirties. Per trumpą laiką 
į mūsų šalį atvyko apie trisde-
šimt tūkstančių pabėgėlių. Dvy-
lika tūkstančių iš jų buvo kariai. 
„Kaip jaustumėtės, jei staiga pas 
mus užsuktų dvylika tūkstančių 
draugiškų karių?“ –  paklausė  
dėstytojas ir visi mes suprato-
me, kad tikrai nebūtų linksma. 
Tada tai buvo didžiulė tragedija: 
pabėgėliams reikėjo maisto, 
pastogės, medicininės pagalbos. 
Viskas aplinkui skendėjo suiru-
tėje. Spalio 10 d. Lietuva atgavo 
Vilniaus kraštą ir neteko savo 
neutraliteto. Tą pačią dieną į 
Lietuvą įžengė Sovietų Sąjungos 
Raudonoji armija. Ar pabėgėlių 
krizė buvo išspręsta? Stebėtina, 
bet taip. Buvo tariamasi su O-
landija (tuomet laisva valstybe) 
ir jos prašoma, kad pabėgėliams 

Rugsėjo 11–20 dienomis visoje 
Lietuvoje vyko mokslo festivalis 
„Erdvėlaivis Žemė“, apėmęs ne 
tik mokslo sritis, kaip fiziką, 
chemiją ar matematiką, bet ir 
socialinius bei humanitarinius 
mokslus. Šiais mokslo metais 
man teko dalyvauti poroje pas-
kaitų. Rugsėjo 19 dieną 
Didždvario gimnazijos III klasės 
mokinių grupė su istorijos mo-
kytoja Valda Kizevičiūte patrau-
kė į Šiaulių universiteto dailės 
galeriją, kurioje paskaitą vedė 
Šiaulių universiteto dėstytojas 
Simonas Strelcovas. Paskaitos 
tema – Istorijos pamokos. Pabė-
gėliai Europos ir Lietuvos die-
notvarkėje.  

„Kokią klaidą darome?“ – klau-
sia S. Stelcovas. Ir pats atsako: 
„Blogiausia, kad bandome lygin-
ti praeitį su dabartimi. Šiandien, 
diskutuodami apie patriotišku-
mą, tvirtiname, kad jo puoselėji-
mas – būtinas dalykas, tačiau 
prisiminę 1938 m. Vokietiją ir 
tuo metu aukštinamą arijų rasę, 

Paulina Maskaliovaitė, III  kl. mokinė 

būtų leista išvyki į Olandijos ko-
lonijas Centrinėje Amerikoje. 
Leidimas buvo gautas. 1940 me-
tais SSRS valdžios buvo paprašy-
ta praleisti pabėgėlius iki Japoni-
jos, kad šie galėtų pasitraukti. Ir 
jie sutiko. Buvo išduodamos 
specialios vizos kirsti sieną, ban-
doma kuo daugiau pabėgėlių 
užverbuoti ir paversti šnipais. 
Dauguma pabėgėlių, pasiekę 
Japoniją, patraukė ne į kolonijas, 
o į Šanchajų, o po poros metų –  
į JAV arba Australiją. 

Paskaitos pabaigoje visiems kilo 
klausimų. Ir apie visų gerbiamą 
Sugiharą, kuris dalijo vizas žy-
dams iki pat priverstinio išvyki-
mo iš Lietuvos, ir apie akivaiz-
džiai įžvelgiamą paralelę tarp 
praeities ir dabarties, bet S. 
Strelcovas atsisakė tai pakomen-
tuoti. „Jei bandyčiau kažką paaiš-
kinti, tai mano atsakymas būtų 
labai liūdnas“. O ką manote jūs? 
Ar istorija mus kažko išmokė? Ar 
visgi jai, kaip ir metų laikams, yra 
lemta amžinai kartotis? ▪ 

 



Lietingą rugsėjo 2 d.  
(šeštadienį) Šiaulių Didždvario 
gimnazijos aktų salėje susirinko 
būsimieji tarptautinio bakalau-
reato diplomo programos 
(TBDP) mokiniai, kolegos iš TB2, 
koordinatorė Rima Tamošiūnie-
nė bei alumnai. Alumnai: Ieva 
Poškutė, Martynas Jaugelavi-
čius ir Dovydas Jokšas, bei da-
bartiniai mokiniai pasidalijo 
patirtimi, atsakė į klausimus, 
padrąsino tvirtai žengti TB keliu. 

Didždvario gimnazijos Alumni 
klubas tęsia tradiciją dovanoti 

2017 m. rugsėjo 7-9 d. Šiauliai šventė 781-ąjį miesto gimtadienį. Vieną svarbiausių miesto švenčių kartu 
su visais šiauliečiais ir miesto svečiais šventė ir Didždvario gimnazistai – jie dalyvavo šventinėje teatrali-
zuotoje eisenoje su pučiamųjų instrumentų orkestrais ir choreografijos grupių parodomosiomis progra-
momis.▪ 
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Pirmokų stovykla 

Rugsėjo 4-5 d. Šiaulių Didždva-
rio gimnazijos pirmokai naujus 
mokslo metus pradėjo tradici-
nėje stovykloje „Didždvarietis“.  

Šiaulių r. Alksnyniškės k. esan-
čioje „Napoleono“ stovyklavie-
tėje dvi dienas pralei-
dę mokiniai žaidė komandinius 
žaidimus, susipažino su gimnazi-
jos istorija, neformaliuoju ugdy-
mu, mokinio taisyklėmis, ruošė 
pasirodymus, dalyvavo „Protų 
kovose“ ir kitose veiklose, skir-
tose padėti greičiau pažinti savo 
klasės draugus. Visas užduotis 
pirmokams gimnazistams padė-

jo įveikti 
vyresnieji 
didždvarie-
čiai, jiems 
talkino buvęs 
Didždvario 
gimnazijos 
tarptautinio 
bakalaureato 
diplomo 
programos 
mokinys 
Dovydas Jokšas. 

Stovykla „Didždvarietis“ rengia-
ma kasmet, siekiant padėti pir-

Nuotrauka: Gretos Kuliušaitės 

Šiauliai šventė gimtadienį 

Nuotrauka Martyno Jaugelavičiaus  

mokams sklandžiau įsilieti į mo-
kyklos bendruomenės gyvenimą. 
▪ 

Didždvario gimnazijos 
bendruomenės nariai 
pradėdami 2017-2018 

mokslo metus dovanų gavo 
užrašų knygeles. 

Knygelės viršelio dizainą, 
skirtą Didždvario 

gimnazijos 120-ies metų 
jubiliejui, sukūrė TB buvęs  
mokinys Vilius Jokubaitis, 

kuris mokymąsi tęsia 
The University for the 

Creative Arts.  
Dėkojame Viliui, 

džiaugiamės, linkime 
sėkmės! 

 

 

Šiaulių Didždvario 
gimnazijos sporto aikštyne 

kūno kultūros mokytojų 
iniciatyva įrengta 

paplūdimio tinklinio 
aikštelė. 

Nuoširdžiai dėkojame 
Šiaulių m. savivaldybei. 

DĖKOJAME! 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa 

 

 
 

mokyklos 
bibliotekai 
knygas. Nuo 
šiol dovanotos 
knygos bus 
pažymėtos 
specialiai kur-
tais lipdukais.  

Tarptautinio 
bakalaureato 
(International 
Baccalaurea-
te) organizacija yra pabrėžusi, 
jog Didždvaryje jaučiamas stip-
rus ryšys tarp esamų ir baigusių-

jų šią programą mokinių.  ▪ 

 



P u s l a p i s  1 6  N a u j i e n l a i š k i s  „ A n t r i e j i  n a m a i “  2 0 1 7  m .  r u g s ė j i s  

Tyrėjų naktis 2017 

dantų pasta“, „Pieno, aviečių 
sulčių gamyba“, „Degančios 
rankos“ ir kt. Biologijos mokyto-
jo Aido Bertulio pamokose vyko 
praktikumas „IKT taikymai labo-
ratorinių darbų metu“. Į Tyrėjų 
nakties renginius buvo pakviesti 
ir gimnazijos pedagogai, kurie, 
konsultuojami V.Savickaitės, 
gamino ekologinę kosmetiką.  

Renginius vakare organizavo 
fizikos mokytojas Egdijus Ado-
maitis ir maestro Rimvydas 
Ališauskas. Ant gimnazijos fasa-
do gimnazijos ir miesto bend-
ruomenė galėjo stebėti videofil-
mus astronomijos tema. O susi-
rinkusiems į  gimnazijos stadio-
ną ypač pasisekė: dangus buvo 
giedras ir puikiai buvo galima 
stebėti Šiaulių miesto žvaigždė-
tą dangų. Už šią iniciatyvą dėko-
jame fizikos mokytojui E. Ado-
maičiui. ▪ 

Tyrėjų nakties renginiai daž-
niausiai vyksta paskutinį rugsėjo 
penktadienį. Renginiai gimnazi-
joje, skirti Tyrėjų nakčiai, prasi-
dėjo gerokai anksčiau.  

Antradienį, rugsėjo 26 d., III-IV 
kl. mokiniai, besimokantys bio-
logiją A kursu, dalyvavo paskai-
toje „Sintetinė biologija“. Pas-
kaitą skaitė VU lektorė Ieva 
Šalkauskaitė. Tą pačią dieną 
chemijos mokytoja Virginija 
Savickaitė ir kuratorė Julija Mu-
ningienė Gruzdžių socializacijos 
centro auklėtiniams dovanojo  
renginį „Įdomioji chemija“.  

Penktadienis buvo skirtas patir-
tiniam mokymuisi. Per gamtos 
mokslų pamokas biologijos 
mokytojos: Kristina Muraškienė, 
Danguolė Vaičekauskienė su I k. 
mokiniais atliko praktikos dar-
bus tema „Mikropasaulio tyri-
mas“. Chemijos mokytojos V. 
Savickaitės pamokose mokiniai 
galėjo stebėti įdomiuosius che-
mijos bandymus: „Dramblio 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė 
Nuotraukos Maksym Malkov 

 



Sveiki!  
During this week we presented our countrıes to all 
the 2nd graders. We hope you enjoyed ıt and you 
learned a lot about our dıfferent cultures. 
Thank you for thıs nice experience, hope to see you 
soon!  
Your lovely EVS volunteers from the rooftop! 
  
Mert Ataman, Maksym Malkov, Paul Müller 

Vilniaus g. 188 

76299 Šiauliai 

http://dg.su.lt 

Tel. (8-41) 431514 

Faks. (8-41) 431424 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis Nr.1  

Maketuota Šiaulių Didždvario gimnazijos Radijo klube 
Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
Kalbos redaktorė Audronė Saldauskienė 
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Nuoširdžiai dėkojame 94-osios Didždvario gimnazijos 
laidos abiturientams ir jų kuratorei Jurgitai Borusienei.  

 
 
 
 

Jų dėka prie gimnazijos sporto salės pastatytas teniso 
stalas, įsigyta sportinio inventoriaus - teniso rakečių ir 

kamuoliukų, įvairių kamuolių, šokdynių. 
Ačiū Jums! 


