
2018 m. Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimna-
zijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiš-
kos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.  

2018 m. lapkričio 9 d. 18 val. „Saulės“ koncertų  salėje  vyks baigiamasis jubiliejinių metų rengi-
nys „Ex nihilo nihil fit“ („Iš nieko niekas neatsiranda“). Nuoširdžiai kviečiame buvusius moki-
nius, mokytojus, mokinių tėvelius kartu su visa gimnazijos bendruomene paminėti šią garbingą 
gimnazijos sukaktį. 

Registracija į šventinį vakarą vyksta gimnazijos tinklalapyje: http://dg.su.lt. • 
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Šiaulių dienos 782 

Š i au l i ų  m e sto  g i m ta d i e n i o  š v e n t ė  

Rugsėjo 6–8 d. šiauliečiai šventė Šiaulių miesto gimtadienį „Šiaulių dienos 782“. Šventę pradėjo spalvinga ir triukšminga eisena, 

kurioje kartu su kitomis miesto mokyklomis ir organizacijomis žygiavo ir Didždvario gimnazijos mokiniai, mokytojai.  

Nuotraukos: Eimunto Janušausko, IIs kl. mokinys 
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Rugsėjo 4–5 d. gimnazijos pir-
mokai mokslo metus pradėjo 
tradicinėje socialinių įgūdžių 

formavimo stovykloje „Didž-
dvarietis“, kurios tikslas – su-
pažindinti naujus gimnazijos 

mokinius su gimnazija, jos 
tradicijomis, mokinio taisyklė-
mis ir kt. Be abejo, svarbiau-
sias tikslas – susipažinti su 
naujais klasiokais, klasei tapti 
komanda. 

Atvykusius  pirmokus stovyk-
los vadovai pasitiko dainuoda-
mi, o tuomet prasidėjo įvairios 
veiklos: komandų formavimas, 
jų prisistatymai, žaidimai, pro-
tų kovos. Tai itin suartino nau-
jus bendraklasius. Po vakarie-
nės pirmokų laukė staigmena 
– vadovų vaidinimas bei krikš-

tynos, kurių metu kiekvienas 
tapo pilnaverčiu Didždvario 
gimnazijos bendruomenės 
nariu. Pirmą dieną mokiniai 
užbaigė energingai – šoko 
gimnazijos šokių kolektyvo 
„Šėltinis“ šokius. Antrą dieną 
sėkmingai vykdė jiems skiria-
mas veiklas. 

Tikimės, kad šiomis dienomis 
užmegzti ryšiai nenutrūks ir 
gimnazija naujiesiems gimna-
zistams taps antraisiais na-

mais. • 

Beatričė Venckutė, TB1 kl. mokinė 

Pirmokų stovykla  

 

Rugsėjo 6 d. Šiaulių arenoje 
jau ketvirtą kartą vyko vaikų, 
jaunimo aktyvaus, kūrybiško 
laisvalaikio užimtumo paroda 
„Tavo PIN KODAS“. Savo veiklą 
ir tarptautinę savanorystę 
parodoje pristatė Didždvario 
gimnazijos Radijo klubo, Tarp-
tautinio bakalaureato diplomo 
programos mokytojai pakvietė 
daugiau sužinoti apie šios 
programos siūlomas galimy-
bes. 

PARODA „Tavo PIN KODAS” – 
vieta, kurioje įvairių mokslo, 
meno, sporto, verslo specialis-
tai ir kūrybingas, aktyvus jau-
nimas pristato savo veiklas ir 
paslaugas, naujausius projek-

tus, dalijasi aktualiausiomis 
idėjomis, užmezga naujus ry-
šius. 

Kokybiškas užimtumas atveria 
nepamatuotas galimybes ug-
dyti(s) vaikų vertybėms, socia-
liniams įgūdžiams bei asmeni-
niams gebėjimams. Bandyti,  
surasti, suprasti, atrakinti,  
pažinti savo PIN kodą – būtent 
tai skatina jaunatvišką energiją 
realizuoti atsinaujinusioje pa-
rodoje „Tavo PIN KODAS 
2018“. 

Rugsėjo 6 d. atidaryta ir III 
meninių fotografijų paroda 
„Įsivaikink sėkmę“. Vienas iš 
7 kūrybingų, aktyvių šiauliečių 
savo sėkmės istorijai pasirin-

kęs Šiaulius – buvęs Didždva-
rio gimnazijos mokinys, infor-
macinių technologijų specialis-

tas Liudas Markevičius.• 

Tavo PIN kodas  

Rugsėjo 20–22 d. mūsų gimna-
zijoje lankėsi WIESCO 
(Viskonsino tarptautinės švie-
timo, mokslo ir kultūros orga-
nizacijos) atstovas Robert Pine 
iš JAV. WIESCO organizacija – 
ilgalaikis Didždvario gimnazijos 
partneris, su kuriuo kartu or-
ganizuojame vasaros anglų 
kalbos stovyklas. Šį kartą gim-
nazijos I–III kl. mokiniai turėjo 
galimybę mokytis kitaip, disku-
tuoti su lektoriumi apie kultū-

rų įvairovę, amerikietiškas 
tradicijas, maisto kultūrą, stu-
dijų JAV galimybes. Galimybę 
pabendrauti su R. Pine  turėjo 
ir anglų kalbos mokytojos, 
dalyvavusios praktiniame-
metodiniame užsiėmime. Gim-
nazistės parengė turą pėsčio-
mis po Šiaulius anglų kalba ir 
šeštadienį aprodė miestą sve-
čiui, aplankė „Rūtos“ šokola-

do  muziejų. • 

Mokomės kitaip Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja  
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„DIDŽDVARIETIS“ 
P i r m o k ų  s tov y k l a  
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Rugsėjo 24 d. mes, gimnazijos 
trečiokai, vykome į Vilniaus 
universitetą, kur kartu su mo-

kiniais iš Vilniaus licėjaus bei 
Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazijos atlikome chemijos, 

biologijos tiriamuosius darbus. 
Mokinių nuomone, įdomiausi 
buvo šie  darbai: „Fluores-
censinis terminio poslinkio 
metodas“, „Plazmidinės DNR 
išskyrimas iš E. Coli bakterijų ir 
jos hidrolizė fermentais“,  
„Pavienių DNR molekulių pa-
dauginimas mikroemulsijo-
se”.   

Apskritai visi atlikti tyrimai  
mums buvo naudingi. Mes 
turėjome puikią galimybę pa-
dirbėti su laboratorine įranga, 
sužinoti daugiau apie šiuolaiki-

nes technologijas, tyrimų bū-
dus, pagilinti biologines žinias 
bei pasidomėti  biochemiko 
profesija. Taigi, vieną dieną  
tapome jaunaisiais  mokslinin-
kais.  Grįždami namo diskuta-
vome, ar norėtume realiai 
tapti tais mokslininkais:  vieni 
prisipažino, jog visą gyvenimą 
dirbti laboratorijoje  tikrai ne-
norėtų, o kiti tvirtino, kad toks 
darbas – būtų jų svajonės išsi-

pildymas. • 

Viktorija Rupšytė, III kl. mokinė  

Nuotrauka: Emilijos Dobrovolskytės  Vieną dieną tapome mokslininkais 

 

Rugsėjo 18 d. IG klasės moki-
niai dalyvavo atviros laborato-
rijos pamokoje „Žvilgsnis į 
vandenį“. Šis renginys yra 
mokslo festivalio „Erdvėlaivis 
žemė 2018“ dalis. Mokiniai 
ištyrė vandentiekio ir šulinio 
vandens kokybę, t.y. nustatė 

jame esančių nitratų ir nitritų 
jonų koncentracijas. Dalyvių 
taip pat laukė įdomus geria-
mojo vandens, geriamojo van-
dens su citrina, mineralinio 
vandens ir natūralių citrinos 
sulčių PH vertės nustatymas ir 

palyginimas. • 

„Žvilgsnis į vandenį“ 

Europos Tarybos, įsikūrusios 
Strasbūre, iniciatyva nuo 2001 
metų Europos kalbų diena 
švenčiama rugsėjo 26 dieną. 
Žinodama, kad kalbų mokėji-
mas yra įrankis siekiant tarp-
kultūrinio bendravimo ir sup-

ratimo apie mūsų žemyno 
kultūrinį paveldą, Europos 
Taryba skatina daugiakalbystę 
visoje Europoje.  

Mūsų gimnazijoje ši diena taip 
pat minima. IIa klasės mokiniai 

ir jų anglų kalbos mokytojos  
pasitiko visus ateinančius, 
sveikinosi bei linkėjo geros 
dienos įvairiomis Europos kal-
bomis. Be to, mokiniai atei-
nantiems įteikė savo gamintas 
vėliavėles, simbolizuojančias 

vieną ar kitą Europos šalį. Per 
pertraukas mokiniai dainavo 
angliškai, vokiškai, prancūziš-
kai, o užsienio kalbų mokytojai 
apie Europos kalbas vedė pa-
mokas, organizavo protų ko-

vas. • 

Europos kalbų diena 
Inga Stonienė, anglų k. mokytoja  

Nuotraukos: Karolio Sniečkaus  ir Ingos Stonienės 

Julija Muningienė, klasių kuratorė 



 

 

 

Nuotraukos: Eimanto Janušausko 

99-ĄJĮ KARTĄ MINĖJOME 

MOKYKLOS GYNIMO DIENĄ 
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Pirmasis moksleivių lėkščiasvydžio čempionatas Šiauliuose 

Š. m. rugsėjo 21 d.  įvyko pir-
masis moksleivių lėkščiasvy-
džio čempionatas Šiauliuose, 
kuriame dalyvavo 3 gimnazi-
jos: „Romuvos“, Didždvario ir 
Stasio Šalkauskio. Komandos 
žaidė dviejų ratų sistema, o  
kas užėmė 1-ąją ir 2-ąją vietą, 
žaidė finale. 

„Didždvario“ gimnazija tapo 
šio turnyro vicečempionais! 

Komandos sudėtis: Iveta Dau-
jotaitė, Vakarė Vaičiulytė, Do-
minykas Umbrasas, Benas 
Umbrasas, Povilas Skauminas, 
Rokas Palionis. 

Šis čempionatas buvo organi-
zuotas, kad  pasiruoštume 
Lietuvos moksleivių čempiona-
tui, kuris vyks rugsėjo 23 d., o 
Povilas, Rokas ir Dominykas 
atstovavo Šiaulių moksleivių 
rinktinei bei pelnė „Žaidimo 
dvasios“ apdovanojimą! 

Lėkščiasvydžio (ultimeite) pag-
rindinis apdovanojimas yra 
„Žaidimo dvasios“ (angl. Spirit 
of The Game) trofėjus. Šis ap-
dovanojimas yra aukščiausio 
lygio ir geriausią žaidimą pade-
monstravusios komandos įver-
tinimas. Lėkščiasvydis – sporto 

šaka, kurioje nėra 
teisėjų ir visus kilu-
sius ginčus tarp 
žaidėjų, taisyklių 
pažeidimus spren-
džia patys žaidėjai, 
vadovaudamiesi  
sąžiningumo, pa-
garbos oponentui 
bei garbingo žaidi-
mo (fair play) prin-
cipais. 

Daugiau apie šią 
sporto šaką: 

www.frisbee.lt  • 

 

Lėkščiasvydžio čempionatas 2018  

Rugsėjo 8–9 d. Šiaulių miesto 
lėkščiasvydžio komanda „Fris-
matic“ dalyvavo Lietuvos lėkš-
čiasvydžio čempionate 2018 ir 
susikovė su komandomis iš 
Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos. 

Šiaulių komanda į Lietuvos 
lėkščiasvydžio čempionatą su-
grįžo po 4 metų pertraukos, 
debiutuodama nauja sudėtimi, 
kurios didžiąja dalį sudarė jau-
noji Šiaulių lėščiasvydžio karta, 
tarp kurių ir du Didždvario 
gimnazijos mokiniai: Povilas 
Skauminas ir Rokas Palionis. 

Šiame čempionate šiauliečiai 
pagerino savo pelnytų taškų 
rekordą po 4 metų pertrau-

kos! 

Lėkščiasvydis, dar vadinamas 
ultimeitu (angl. ultimate) arba 
frisbiu (angl. frisbee), – bekon-
taktis komandinis žaidimas, 
žaidžiamas su 175 gramų 
skraidančiuoju disku. Lėkščias-
vydis – tai greitas, techniškas, 
reikalaujantis taktinių įgūdžių 
žaidimas, kurio tikslas – pelny-
ti taškus perduodant diską 
savo komandos nariams. Taš-
kai gaunami  pagavus diską 
taškų pelnymo zonoje, pana-
šiai kaip amerikietiškame fut-
bole arba regbyje, tačiau šia-
me žaidime žaidėjas, turintis 
diską, bėgti negali. • 

   

Karolis Novikovas, Lietuvos Skraidančiojo Disko Federacijos prezidentas 

Draugiškos krepšinio varžybos  

Rugsėjo 13 d. vyko draugiškos 
varžybos su S. Daukanto gim-
nazija. Pasiruošimo prieš sezo-
ną rungtynes rezultatu 51:38 
laimėjo didždvariečiai. 

Žaidėjai: Dominykas Bražas, 
Rokas Vaičiūnas, Aleksas Lo-
meika, Nedas Gulbinas, Rokas 

Vaičiūnas, Nojus Matuliokas, 
Ignas Brazaitis, Eivydas Sitavi-
čius, Dominykas Musneckis, 
Gabrielius Kardašius. 

Mokytojas Mindaugas Dabke-
vičius • 
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Rugpjūčio 20–22 d. Šiauliuose 
vyko kasmetinis Baltijos šalių 
chemijos mokytojų seminaras, 
kuriame dalyvavo 54 chemijos 
mokytojai ir universiteto dės-
tytojai: 15 iš Latvijos, 14 iš 
Estijos ir 25 iš Lietuvos. 

Seminarus, skirtus bendravimo 
ir bendradarbiavimo santy-
kiams megzti bei gerosios pa-
tirties sklaidai, Lietuvos chemi-
jos mokytojų asociacija organi-
zuoja kasmet, jie rengiami vis 
kitame Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos mieste. Šiemet nu-
spręsta chemijos mokytojų 

susitikimą surengti Šiauliuose. 

Tris dienas trukusiame semi-
nare pranešimus skaitė Šiaulių 
ir Vilniaus universitetų lekto-
riai, chemijos mokytojai eks-
pertai. Nagrinėtos pasiruošimo 
chemijos brandos egzaminams 
problemos, aptarti neforma-
liojo švietimo metodai, pade-
dantys mokyti(s) chemiją. 

Didelio seminaro dalyvių susi-
domėjimo sulaukė Didždvario 
gimnazijos „Molio laboratori-
jos“ geroji patirtis, STEAM 
krypties veiklų organizavimas 

6–10 metų amžiaus vaikams. 
Surengti praktiniai užsiėmimai, 
kuriuose chemijos mokytojai ir 
dėstytojai patys galėjo išban-
dyti vaikams siūlomus užsiėmi-
mus, įvertinti, kaip išsamiai ir 
patraukliai žaidimo forma pa-
aiškinamos sudėtingos chemi-
nės reakcijos, populiarinami 
gamtos mokslai. 

Seminaro dalyviai taip pat 

lankėsi didžiausiose Šiaulių 
apskrities įmonėse:  UAB „Rū-
ta“, AB „Akmenės cementas“, 
AB „Kalcitas“, naftos įmonėje 
ORLEN Lietuva, aplankyta 
Šiaulių r. Aukštelkės mokykla- 
daugiafunkcinis centras, su-
rengtos išvykos į Šaulių univer-
siteto bibliotekos monetų 
kambarį, Fotografijos muziejų. 

• 

Baltijos šalių chemijos mokytojų seminaras 

Nuotraukos: Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, chemijos mokytoja Virginija Savickaitė  
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Šių metų pavasarį vyko STEAM 
organizuojamas mokslų kon-
kursas „Mūsų eksperimentas“, 
kuriame  dalyvavo beveik 300 
mokinių (pateiktas 81 darbas). 
Konkurso darbų tematika – 
fizikos, chemijos, biologijos 
eksperimentai bei jų integraci-
niai ryšiai. Mokiniai kėlė hipo-
tezes, planavo būsimų eksperi-
mentų tikslą, uždavinius, eigą, 
eksperimentus fiksavo filmuo-
se. Konkurse dalyvavo mūsų 
gimnazijos III klasės mokinės: 
Beatričė Karvelytė ir Viktorija 
Povilionytė, kurių darbas 
„Šiaulių miesto bei rajono van-
dens tekinių cheminiai tyri-
mai" tapo konkurso laimėtoju. 
Atliekant šį tyrimą mokines 
konsultavo chemijos mokytoja 
Virginija Savickaitė ir biologijos 
mokytoja Danguolė Vaičekaus-
kienė. Birželio 12 d. Vilniaus 
universiteto Gyvybės mokslų 
centre vyko konkurso laimė-
tojų apdovanojimas. Atliktas 
tyrimas laimėjo 1-ąją vietą bei 
apdovanojimą – kelionę į 
„Heureka“, mokslo centrą Hel-
sinkyje (Suomija).   

Vadovaujami gido susipažino-
me su Talino, Helsinkio, Rygos 
miestų istorija, kultūra. Didelį 
įspūdį paliko Estijos sostinė 
Talinas (senamiestis, Rotušės 
aikštė, bažnyčių architektūra). 
Į Suomiją kėlėmės moderniu 
„Megastar“ keltu, tad kelionė 
buvo patogi ir tikrai neprailgo. 
Suomijos sostinėje Helsinkyje 
lankėmės trumpai, bet aplan-
kytas mokslų centras „Heu-
reka“ įstrigo atmintin. Ten 
pamatėme ir išbandėme dau-
gybę interaktyvių teminių zo-
nų su gamtos reiškinius prak-
tiškai demonstruojančiais 
stendais ir įrenginiais. Be to, 

lankėmės Helsinkio biomedici-
nos tyrimų centre, kuriame 
susipažinome su laboratorijo-
mis ir ten dirbančiais studen-
tais. Vienas iš studentų tyrinė-
jo inkstų ląsteles, kad galėtų 
suprasti, kaip susidaro inkstų 
vėžys ir kaip jį galima būtų 
gydyti. Tai mus paskatino la-
biau pasidomėti šiuo institutu 
ir jo siūlomomis studijomis. 
Paskutinę kelionės dieną ap-
lankėme Estijoje esančią Balti-
jos jūros pakrantę ir susipaži-
nome su ją supančia augalija. 
Nepraleidome progos aplanky-
ti ir nuostabųjį Rygos sena-
miestį, kuriame vyko keliau-
jančių per pasaulį „United 
Buddy Bears“ paroda. Gaila, 
kad kelionė taip greitai baigė-
si, tačiau per šias dienas su-
kaupėme patirties, susipažino-
me su jaunaisiais mokslinin-

kais iš visos Lietuvos. • 

Viktorija Povilionytė, III kl. mokinė  

STEAM konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojų 
kelionė į Suomiją 
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Rugsėjo 16–21 d. gimnazijos TB 
DP  TB2 kl. mokiniai svečiavosi 
viename didžiausių Estijos miestų 
– Tartu. Tai buvo antrasis Nor-
dplus Junior fondo finansuojamo 
projekto „Mokykimės kelti išma-
nius tikslus“ (angl. „Let‘s learn to 
set SMART goals“) susitikimas 
(pirmasis vyko balandžio mėnesį 
Didždvario gimnazijoje), šįkart 
pavadintas „Kaip veikia mokslas: 
vandens ženklai“ (angl.  „How 
science works: The Sign of Wa-
ter"). Tartu Miina Harma gimnazi-
joje susitiko Estijos, Latvijos Rygos 
Valstybinės 1-osios  ir Šiaulių 
Didždvario gimnazijų mokiniai, 
pasiruošę praktiškai išbandyti 
mokslinį-tiriamąjį metodą – ištirti 
atsivežtą savo gyvenamosios 
vietos vandenį.  Tokio pobūdžio 
darbą mokiniai žino kaip gamtos 
mokslų projektą, kurį privalo at-
likti ir taip sužinoti, kokį poveikį 
turi gamtos mokslai, kai priimami 
aplinkosauginiai, socialiniai ar kt. 
sprendimai. 

Pirmos dienos laikas buvo skirtas 
įsikurti – šįsyk teko susipažinti su 
šeimomis, kuriose dalyviai buvo 
apgyvendinti. Antrą dieną, atvykę 
į mokyklą, visi buvome nustebinti 
veiklų gausa: buvo organizuoti 
susipažinimo žaidimai, leidę arti-
miau pabendrauti su tais, kurie 
įsijungė į projekto veiklas,  dalyva-
vome ekskursijoje-foto medžiok-
lėje, kur susipažinome su Tartu 
senamiesčiu bei įžymiomis miesto 
vietomis, vakaronėje, skirtoje 50-
osioms Tarptautinio bakalaureato 

organizacijos įkūrimo metinėms 
paminėti. Kadangi organizacija 
yra globali, bet skatinanti geriau 
pažinti ir savo tapatybę, visų Bal-
tijos šalių atstovai pristatė savo 
šalies kultūrą, papročius, tradici-
nius patiekalus, skambėjo dainos 
bei šokiai. Trečią dieną prasidėjo 
kitokio pobūdžio veiklos – prista-
tytas programos tikslas – gamta-
mokslinis projektas, numatyti 
tikslai, aptarti veiklos etapai ir 
suformuotos mišrios mokinių 
grupės. Vykome į numatytus ap-
lankyti objektus:  vandens tiekimo 
ir valymo įmonę, alaus gamyklą ir 
muziejų, Tartu miesto planavimo 

skyrių bei Emajegio upės pak-
rantę. Ketvirtą dieną lankėmės 
Tartu universiteto chemijos fakul-
tete,  klausėmės gamtos mokslų 
lektorių paskaitų, laboratorijoje 
atlikome su vandeniu susijusius 
bandymus, dalyvavome ekskursi-
jose. Po intensyvaus, bet smagaus 
darbo mūsų laukė dar viena įdo-
mybė – AHHAA mokslo centras, 
kuriame gausu įvairių interaktyvių 
žaidimų, užsiėmimų.  Tokiu rimtai 
žaismingu būdu mes sužinojome, 
kaip veikia mokslas. Penktą dieną 
ruošėmės projekto pristatymams, 
analizavome gautus duomenis, 
darėme išvadas ir apibendrini-

mus.  Visus dalyvius maloniai 
nustebino faktas, kad vanduo yra 
toks skirtingas savo biocheminė-
mis savybėmis. 

Nors mainų savaitė truko neilgai, 
kiekvienas dalyvis iš jos išsivežė 
daugybę įspūdžių, naujų patirčių. 
Susitikimas su kitais tarptautinio 
bakalaureato mokiniais sustiprino 
ryšius su kaimyninėmis valstybė-
mis, praplėtė mąstymą ir parodė, 
kad net skirtumai gali mus jungti, 
o mokslas juk kalba universalia 
kalba. ▪  

Projektas „Mokykimės kelti išmanius tikslus“ 

Beatričė Venckutė, TB2 kl. mokinė  
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2018-IEJI –  

ADOLFO      

RAMANAUSKO-

VANAGO  

METAI 

 

Seimas, atsižvelgdamas į tai, 

kad 2018 m. kovo 6 d.               

minėsime Lietuvos Laisvės 

Kovos Sąjūdžio Tarybos 

1949 m. vasario 16 d.                

deklaracijos signataro,                         

Lietuvos Laisvės Kovos       

Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų 

vado Adolfo                                    

Ramanausko-Vanago                  

100-ąsias gimimo metines, 

siekdamas pagerbti šią               

Lietuvai ir jos žmonėms 

svarbią istorinę asmenybę, 

paskelbė 2018-uosius                  

Adolfo Ramanausko-Vanago 

metais.   

 

Gimnazijos bibliotekoje 

surengta leidinių                      

ekspozicija, skirta šiai datai 

paminėti. 

Kviečiame apsilankyti. 

Tarptautiniai savanoriai Didždvaryje 
PAGAL ERASMUS+ PROGRAMOS TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PROJEKTĄ „BE RADIO-ACTIVE 7“ 

11 MĖN. SAVAVANORIŠKĄ   TARNYBĄ GIMNAZIJOS RADIJO STOTYJE „RADIJO KLUBAS“  
ATLIEKA 3 SAVANORIAI: DANA FOLZ (GERMANY) IR NINO JASHIASHVILI (GEORGIA) IR MUAMMER 

KILIÇ (TURKIJA).  
 

 Nino Jashiashvili (Georgia) 

Hello! It’s me, girl from Georgia. Just call 
me Nini. I lived in Tbilisi, now I’m here in 
Lietuva, Šiauliai. I graduated from Interna-
tional Black Sea University with an Acade-
mic Degree of Bachelor of Business Admi-
nistration in Marketing. I love swimming, 
dancing and, one of the most important 
for me would be travelling. Also, I’m a 
youth leader and a trainer. I participated in 
a lot of local and international projects, 
got good amount of knowledge and be-
came an intercontinental traveler. All of 
that inspired me to become an EVS volunteer, learn something new, meet new people, travel 
more and, just, enjoy my life. I’m very happy to do my EVS and be a part of Didždvario Gimnazija. 
I will be more than happy to share it with all of you. Hope to see you soon and have lots and lots 
of fun in Radijo Klubas. Also make projects and other fun activities with you regarding forum 
theatre, self-development, marketing, travelling and etc. Let’s meet in Radijo Klubas 99.4 and 
begin.  
 

 Dana Folz (Germany)  
Hi, my name is Dana (please do not pro-
nounce it in english) and I recently gradua-
ted from high school in Frankfurt, Germa-
ny. For the next eleven months, I will be 
living in Siauliai, Lithuania, solemly to pro-
ve to myself that I know nothing about the 
world (Turns out I have a lot of catching up 
to do when it comes to the Lithuanian lan-
guage...) and to take a few steps into chan-
ging this. I am planning to connect my inte-
rests, which include theatre, 
(environmental-)activism, politics, music 
and writing, to the non-formal activities of Didzdvario Gimnazija, where I will be active in the 
„Radijo klubas“ for the most part. I look forward to doing projects that are meaningful and fun at 
the same time, and still have a positive influence on the schools community. Pasimatysime!  
 

 Muammer Kılıç (Turkija) 

Hi, I am Muammer from Turkey. I lived in 

Izmir, graduated from Balikesir University 

Tourism Faculty and I have pedagogical 

formation certificate. 

I love to play football, swimming and dan-

cing. I am folk dancer and I participate in a 

lot of concert. Right now I am here for EVS 

at DIDZDVARIO GIMNAZIJA I am going to 

be at ‘Radio club 99.4’. 
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Pirmąją rugsėjo savaitę TB1 kl. 
mokiniai per anglų k. pamoką 

susitiko su buvusia tarptautinio 
bakalaureato mokine Vytaute 
Milvydaite.  Vytautė papasakojo 
apie mokymąsi  gimnazijoje, apie 
tai, kaip jai  sekėsi mokytis pagal 
tarptautinio bakalaureato progra-
mą, apie gyvenimą Londone. Da-
bar Vytautė  studijuoja mados 
vadybą, o prieš metus studijavo 
mados žurnalistiką. Vytautei teko 
priimti nelengvą sprendimą ir 

keisti  studijas, tačiau ji supranta, 
kad  tai padaryti privalėjo. Mergi-
na  akcentavo, kad reikia nebijoti 
rizikuoti. 

Vytautė  nuramino ir padrąsino 
mokinius dėl ateinančių dvejų 
metų, pasidalijo asmenine patirti-
mi. Mokiniai buvo nustebinti, jog 
mokydamasi Vytautė neturėjo 
laiko planavimo problemų, kad jai 

neteko patirti streso (kuo skun-
džiasi dažnas TB mokinys). 

Šis susitikimas mokiniams buvo 
labai naudingas. Be abejo,  nauja 
programa, mokytojai, klasiokai vis 
dar kelia  dvejonių ir streso. Vy-
tautės apsilankymas TB1 kl. moki-
niams padėjo suprasti, jog viskas 
yra jų pačių rankose ir viską gali-

ma kontroliuoti, tik reikia norėti. • 

Susitikimas su Vytaute Milvydaite  

Patricija Gražulytė, TB1 kl.  mokinė 

Rugsėjo 13 d. TB1kl.  mokiniai bei 
anglų k. mokytojos: Tatjana Sviat-
kina, Alla Chostova ir Rima Tamo-
šiūnienė, susitiko su mokiniais ir 
mokytojais, atvykusiais iš Kated-
ralskolan mokyklos (Švedija). Šio 
susitikimo tikslas – aptarti, kokį 
vaidmenį menas atlieka žmogaus 
gyvenime per Žinojimo teorijos 
prizmę. 

Gimnazijos mokiniai,  pasitikę 
svečius, iškart pateikė užduotį – 
vaikštinėdami po Šiaulių bulvarą 
jie turėjo rasti meno kūrinių. Sve-
čiams užduotis patiko ir jie mielai 
ir noriai ieškojo piešinių ant pasta-
tų sienų, skulptūrų. Po  pasivaikš-
čiojimo  susitikimas tęsėsi P. Vi-
šinskio bibliotekos Amerikos kam-
pelyje, kur buvo pristatyta 
Didždvario gimnazijos istorija, jos 
dabartis. Mokiniai turėjo laiko 
susipažinti ir pabendrauti, sužinoti 
daugiau apie Lietuvos ir Švedijos 
kultūras bei sužinoti, kaip TBDP 
įgyvendinama  kitur.  Susitikimo 
pabaigoje buvo apsikeista dova-
nėlėmis.                               

Toks susitikimas vyko jau antrus 
metus, galima tikėtis, kad jis įvyks 
ir kitais metais. Visada smagu rasti 
naujų draugų!   

———————————————- 
On September 13th, 7 students 
from IB‘class and teachers T. 
Sviatkina, A. Chostova and R. 
Tamošiūnienė met with 4 stu-
dents and 3 teachers from Swe-
den. The Swedish comers have 
come from Katedralskolan School 
which is in the city of Skara. The 

purpose of this meeting was to 
discuss art in our lives. 
Four students from Didzdvaris 
gymnasium met the Swedish 
guests by J. Janonio gymnasium 
and showed them around the city 
of Siauliai. During a short tour 
Swedish students had to find 
different art pieces in the boule-
vard. After this walk, everyone 
met up in P. Visinskis library, A-
merican Corner where the mee-
ting was continued with everyone 
present. In this Corner, new tasks 
continued for both  Swedish stu-
dents and Lithuanian students – a 
lively discussion about art 
through the principles of TOK 
(Theory of Knowledge). In 
between some projects were 
imtroduced so that the tasks 
wouldn’t get repetitive. There 
were presentations about 
Didzdvaris gymnasium, IBDP in it 
and Siauliai Radio Museum. After 
the presentations the students 
had some time to communicate 
and get to know each other more. 
Since students from Sweden are 
from IB’2 they had stories to sha-
re and advice to give about stu-
dying in IBDP. At the end of the 
meeting exchange of gifts re-
sulted in laughter and hugs. 

This meeting was fulfilling for all 
the students and teachers. The 
acquaintance between the two 
school has happened the second 
time. Being a witness of this event 
I can say it was successful. We 
hope that such practice will conti-

nue.  • 

Susitikimas su mokiniais iš Švedijos 
Patricija Gražulytė, TB1  kl. mokinė 

Nuotraukos: Gvido Kalvonio 
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„ŠĖLTINIS“ TARPTAUTINIAME TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALYJE 
 „MUZIKA IR JŪRA” (ALBANIJA) 

Rugpjūčio paskutinėms dienomis bei rugsėjo pirmąją savaitę gimnazijos dešimtokai ir vienuoliktokai, šokantys tautinių šokių 
ansamblyje „Šėltinis”, užbaigė kolektyvo kelionių maratoną Albanijoje – jie dalyvavo tarptautiniame tautinių šokių festivalyje 

„Muzika ir jūra”. Kolektyvas autobusu pervažiavo ne vieną Europos šalį: Lenkiją, Serbiją, Makedoniją, Bulgariją,  Slovakiją, Veng-
riją. Kelionė buvo puiki, „Šėltinis“ patyrė nemažai nuotykių, parsivežė neišdildomų prisiminimų, mokiniai  susipažino su kitos 
kultūros  subtilybėmis. Šokėjai aplankė Duresis miestą, kuris yra vakarinėje Albanijos dalyje, prie Adrijos jūros,  Krujė miestą, 

kuris yra apie 20 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Tiranos. 

Albanija paneigė girdėtus apie ją stereotipus.  „Šėltinis”, turėdamas galimybę, būtinai dar kartą apsilankys šioje šalyje! • 

Pijus Šveikauskas, IIIa kl. mokinys 
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Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja 
Nuotrauka: Gretos Zvilnaitės 

 

 

 
Vieną jau rudeniu alsuojančią 
rugsėjo popietę klubo narės 
rinkosi į jau tradiciniu tapusį 
renginį „Vasaros skaitymai“, 
kurio metu dalijosi įspūdžiais 
apie per vasarą skaitytas kny-
gas. 

Rimos Dranickaitės, bibliote-
kos vedėjos,  perskaitytas A. 
Ruseckaitės romanas „Dūž-
tančios formos“ atskleidžia 
poeto Vytauto Mačernio gyve-
nimo slėpinius. Jolanta Valan-
čienė, lietuvių k. mokytoja,  
pristatė suomių rašytojos S. 
Oksanen romaną „Valymas“, 
kuris pasakoja apie sovietme-
čio žiaurumus, išgyvenimą 

represinėje visuomenėje. Susi-
domėjimo sulaukė Linos Budi-
nienės, gimnazijos  buhalte-
rės,  perskaityta amerikiečių 
psichiatro M. S. Peck knyga 
„Nepramintuoju taku“. Auto-
rius siūlo būdus, kurie padeda 
drąsiai pripažinti savo proble-
mas ir iškentėti pokyčių kelia-
mą skausmą. Joaną Župerkie-
nę,  lietuvių k. mokytoją, 
senjorę, žavi  rašytojos G. Rad-
vilavičiūtės kūryba. Alfreda 
Samsanavičienė, anglų k. mo-
kytoja, senjorė, skaito daug, 
ypač anglų kalba. O šią vasarą 
perskaitė jau kultiniu tapusį R. 
Kmitos romaną „Petinia kroni-
kas“. Janiną Dombrovskienę, 

lietuvių k. mokytoją,  sužavėjo 
„Šimto japonų poetų eilės“. 

Vasarą šį eilėraščių tomelį daž-

nai ėmė į rankas. • 

Gimnazijos Knygų klubas po vasaros 
atostogų atnaujina savo veiklą 

Rugsėjo 24–28 dienomis biolo-
gijos mokytojas Aidas Bertulis 
ir III kl. mokiniai: Nojus Sungai-
la, Milda Bučiūnaitė, Eglė Ge-
nytė, Agnė Remeikaitė, Paula 
Vaidelauskaitė, dalyvavo jauni-
mo mainuose Lenkijoje. Be 
mūsų, lietuvių, projekte daly-
vavo mokytojai ir mokiniai iš 
Turkijos, Rumunijos, Lenkijos. 
Projekto tema – ekologija. 

Būdami Zakopanėje, aplankė-
me ekocentrą, Tatrų nacionali-
nio parko edukacinį centrą bei 
atlikome komandines užduo-
tis, susijusias su ekologija. Pės-
čiomis keliavome po Tatrų 
nacionalinį parką, daug jėgų 
pareikalavo ėjimas kalnuota 
vietove (beje, tai buvo fiziškai 
ir psichologiškai sunkiausia 
veikla šiame projekte). 

Garsiojoje Krokuvoje taip pat 
atlikome komandines užduo-
tis: apklausėme Krokuvos pilie-

čius apie  miesto ekologinę 
būklę. Gauti rezultatai, deja, 
mus nuliūdino. Viena didžiau-
sių įvardytų problemų – triukš-
mas, kurį sukelia važiuojantys 
automobiliai, turistų gausa. Be 
abejo, radome laiko, kad pri- 
statytume savo šalies ekologi-
nes problemas, diskutavome, 
kaip galėtume susidariusią 
situaciją keisti. 

Taigi, patobulinome savo ang-
lų kalbos, darbo komandoje, 
bendravimo įgūdžius, įgijome 
daugiau žinių apie ekologiją, 

šalių partnerių kultūrą.• 

 

Paula Vaidelauskaitė, TB1 kl. mokinė  
Nuotraukos: Zespół Szkół Społecznych  

w Kudowie-Zdroju  
im. Stanisława Moniuszki   Erasmus+ projektas „2bEco“ Lenkijoje 



Liepos 1 – rugpjūčio 26 dieno-
mis dalyvavau Erasmus+ sava-
norystės projekte „Newest 
Volunteers Nest“, kuris  vyko 
Čekijoje, Nachodo mieste. 
Atvykusi ten, prisijungiau prie 
komandos, kurią sudarė 17 
savanorių. Kadangi niekada iki 
šiol nedalyvavau jokiame už-
sienyje vykstančiame projekte 
ar tarptautiniuose mainuose, 
kiekvienas žingsnis, atliekama 
veikla suteikė didžiulės patir-
ties, įspūdžių, jaučiau, kaip 
keičiuosi: įgijau daugiau pasiti-
kėjimo savimi, tapau drąses-
nė.  

Savanoriška veikla, kurią atli-
kau, buvo susijusi su darbu 
vasaros stovyklose, organizuo-
jamose čekų vaikams. Man 
buvo skirta dirbti penkiose 
stovyklose, kurios skyrėsi savo 
atliekamomis veiklomis, vaikų 

skaičiumi, net savanorių užim-
tumu. Keturios stovyklos buvo 
organizuotos Nachodo mieste, 
Déčko centre, kuriame ir buvo 
įsikūrusi mane priėmusi orga-
nizacija. Stovyklose su vaikais 
praleisdavau kasdien po  6 
valandas.  Anglų kalbos sto-
vyklose 5–14 metų vaikus mo-
kėme anglų kalbos pagrindų, 
įtraukdami juos į žaidimus, 
kūrybinę veiklą. Menų stovyk-
lose  mokėme vaikus  išreikšti 
save kuriant (piešiant, vaidi-
nant),  skatinome juos pasik-
liauti vaizduote. Penktoji sto-
vykla buvo organizuota už 
miesto ribų. Visą savaitę pra-
leidome gyvendami kartu su 
vaikais, nuo ryto iki vakaro su 
jais dalyvavome įvairiose  kū-
rybinėse, pažintinėse bei pra-
moginėse veiklose.  

Darbas stovyklose nebuvo 

vienintelė veikla, kuria užsiė-
miau Čekijoje. Didžiąją laiko 
dalį po darbo praleisdavau 
savanorių kompanijoje, steng-
damasi juos pažinti bei prie jų 
pritapti. Jų dėka turėjau gali-
mybę keliauti, aplankyti turis-
tų mėgstamas vietas. Su ne-
kantrumu laukdavau naujos 
dienos, nes su kiekviena iš jų 
pasisemdavau naujų įspūdžių, 
pozityvių minčių bei energijos. 

Beveik du mėnesius praleidusi 
Čekijoje, supratau, kad tai bu-
vo vienas geriausių priimtų 
sprendimų, padaręs nemažą 
įtaką mano asmenybės forma-
vimuisi, vertybių suvokimui. 
Taigi ši vasara išliks mano at-
minty kaip nepaprastas nuoty-
kis, didžiulė patirtis bei ypatin-
gas ir labai brangus prisimini-

mas. • 

Savanorystė Čekijoje 
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Rugsėjo 15–22 d. gimnazijos 
stebėsenos poskyrio vedėja 
Sonata Dedūraitė ir neforma-
liojo švietimo mokytoja Rasa 
Zvilnaitė dalyvavo Erasmus+ 
programos mokymuose 
„Inspiring New Thinking“ Slie-
moje (Malta). 

Jaunimo darbuotojai iš Armė-
nijos, Estijos, Ispanijos, Kipro, 
Lietuvos, Maltos, Prancūzijos, 
Rusijos ir Ukrainos gilinosi į 
Design Thinking (mąstymo 
modeliavimo) metodą, susipa-
žino su pagrindiniais šio meto-
do įrankiais ir bandė praktiškai 
juos taikyti. 

„Design Thinking“ metodika 
buvo ištobulinta Stanfordo 
universiteto dizaino institute 
kaip dizaino kūrimo procesas, 
kai pirmiausia gilinamasi į var-
totojo poreikius, generuoja-
mos idėjos, kuriami prototipai 

ir jie testuojami – tik  pabaigo-
je atsakant į klausimą, kurį 
problemos sprendimą verčiau-
sia pasirinkti. Netrukus buvo 
pastebėta, kad šią metodiką 
sėkmingai gali taikyti ne tik 
dizaineriai, bet ir kitų sričių 
specialistai, kuriems reikalingi 
šiuolaikiški ir efektyvūs prob-
lemų sprendimo ir idėjų gene-
ravimo metodai. 

Tuo galėjo įsitikinti visi moky-
mų dalyviai dirbę mišriose 
grupėse ir tyrę saleziečių 
bendruomenės Sliemoje situa-
ciją. Taikydami pasiūlytą meto-
diką jaunimo darbuotojai susi-
tiko su vietos bendruomenės 
nariais, domėjosi veikla ir išky-
lančiais sunkumais. Vėliau 
išgryninti didžiausi iššūkiai ir 
sunkumai, kuriems spręsti 
pasiūlytos idėjos. Naudodami 
LEGO kaladėles, dalyviai sukū-

rė problemų sprendimo proto-
tipus, kuriuos pristatytė vietos 
bendruomenei. 

Kaip sakė patys mokymų daly-
viai, „Design Thinking“ metodi-
ka leidžia atitrūkti nuo stere-
otipinių sprendimų, pažadinti 
kūrybiškumą, empatiją, įžvelgti 
naujas galimybes, generuoti 
pritaikomas idėjas, jas testuo-
ti, taip patikrinti ir  jų veiks-

mingumą. Daugeliui atradimu 
tapo LEGO konstruktorių pa-
naudojimo galimybės ne tik 
modeliuojant problemų spren-
dimus, bet ir atliekant refleksi-
jas, grupių formavimo užduo-
tis. 

Įgytos žinios ir konkrečios me-
todikos kūrybiniam mąstymui 
skatinti labai pravers dirbant 

su jaunimu. • 

Rasa Zvilnaitė, neformaliojo švietimo mokytoja 
Nuotraukos: Nicole Mallia  

„Design Thinking“ metodika  

Mintautė Rutkauskaitė, IV kl. mokinė 
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Liepos 16–22 d. šeši būsimieji 
Didždvario gimnazijos pirmo-
kai: Austėja Lesnickaitė, Marija 
Muningytė, Gustas Jarašūnas, 
Deina Balčiūnaitė, Beatričė 
Kaunickytė, Alanas Saiko, ir  
gimnazijos anglų k. mokytoja 
Kristina Urbonienė dalyvavo 
tarptautinėje vertybių forma-
vimo stovykloje „We Care! 
2018”. Stovyklą organizavo 
JAV ambasada, esanti Vilniuje, 
kartu su LAKMA, Lietuvos ang-
lų kalbos mokytojų asociacija. 
Stovykloje veiklas vykdė ir 
patirtimi dalijosi 48 mokiniai 
bei 12 mokytojų iš šešių Lietu-
vos, vienos JAV (Charles 
Wright Academy, Vašingtono 
valstija) ir vienos Lenkijos 
(Szkoła Podstawowa Nr 5, 
Świdniki) mokyklų.  

Kiekviena diena stovykloje 
prasidėdavo ir baigdavosi sa-
vanorių organizuojamomis 
veiklomis: rytinės dūdmaišio 
melodijos ir rytinė mankšta bei 
sportiniai žaidimai ne tik visus 
pažadindavo, bet ir suteikdavo 
teigiamų emocijų bei energijos 
visai dienai, o vakarais jaunuo-
liai kviesdavo stovyklautojus 
prie laužo, kur  pritariant gita-
ros akordams dainavo visų 
šalių dainas, kalbėdavosi.  

Kiekviena diena turėjo savo 
pavadinimą. Pavadinimą lėmė 
tai, kokią temą tą dieną anali-
zavome ir apie kokias proble-
mas kalbėjome: „Šalys, kultū-
ros, kalbos”,  „Asmeninės, 
socialinės ir globalios verty-
bės”, „Teisės ir pareigos”, 
„Mūsų planeta: ekologija, pa-
veldas ir istorija”, „Ateitis 
mūsų rankose”. Stovykloje 
praleistos dienos buvo labai 
intensyvios: teminės veiklos, 
diskusijos, praktiniai žaidimai, 

vaidybinės situacijos, susitiki-
mai ir pokalbiai su JAV Amba-
sados pareigūnais ir alumnais, 
įvairių JAV ambasados remia-
mų mainų programų dalyviais. 
Mokiniai diskutavo apie kultū-
rą, istoriją, demokratiją, verty-
bes, žmogaus poreikius ir no-
rus, ekologiją, savanorystę, 
norą keisti ir keistis. Svarbiau-
sia – nebūti abejingiems, iš-
girsti, pamatyti, apmąstyti ir 
veikti. Savanorystės ir pagal-
bos idėjos padėjo susikurti 
įvairioms tarptautinėms orga-
nizacijoms (pavyzdžiui,        
UNESCO, UNICEF,  „Gydytojai 
be sienų”). Jos veikia savano-
rystės pagrindu ir mokiniams 
buvo labai svarbu sužinoti apie 
šias organizacijas, jų veiklą 
visame pasaulyje, apsvarstyti 
galimybes savanoriauti vienoje 
iš jų.  

Stovyklautojų temines veiklas 
ir diskusijas keitė sportas, jud-
rieji žaidimai, maudynės Suvin-
gio ežere ir žygis į Merkinę. 
Kiekvienos dienos veiklos  
baigdavosi tos dienos kon-
kursų laimėtojų paskelbimu. 
Visos stovyklos metu turėjome 
„slaptuosius draugus“, ku-
riems rengdavome staigmenas 
arba rašydavome malonias 
žinutes slaptuoju stovyklos 
paštu. 

Stovyklą vainikavo JAV amba-
sados pareigūnas Ted Janis, 
kuris JAV ambasadorės Anne 
Hall vardu įteikė stovyklos da-
lyviams pažymėjimus, liudijan-
čius apie sėkmingą veiklą sto-
vykloje.  

Vertybių formavimo stovykla 
„We Care! 2018” – neįkainoja-
ma patirtis kiekvienam moki-
niui ir mokytojui. Dalyviai pa-

tobulino asmenines kompe-
tencijas, kalbinius įgūdžius 
(visos veiklos vyko anglų k.), 
įsitikino komandinio darbo 
svarba, suvokė, kad  jaunimo 
nuomonė gali padaryti didžiulę 
įtaką visuomenės gyvenime.  

Esame dėkingi stovyklos orga-
nizatoriams – JAV ambasadai, 
Lietuvos anglų k. mokytojų 
asociacijai, o ypač stovyklos 
sielai – asociacijos prezidentei 
Eglei Petronienei – už galimy-
bę praleisti septynias turinin-
gas dienas! Įgytas žinias bei 
įgūdžius panaudosime organi-
zuodami Tolerancijos ir De-
mokratijos dienų renginius 
savo gimnazijoje.  

Didždvariečių mintys apie 
stovyklą: 

„Stovykloje susipažinau su 
įdomiais, talentingais žmonė-
mis. O sėdėdama prie laužo ir 
dainuodama lietuviškas dai-
nas, dar kartą suvokiau, kaip 
stipriai myliu savo šalį – Lietu-
vą.“ Deina Balčiūnaitė 

„Stovykloje išmokome pasiti-
kėti savimi ir kitais. Išmokome 
gerbti vieni kitus, susipažino-
me su kitų tautų tradicijomis. 
Linksmai praleisdavome vaka-

rus prie laužo klausydami įdo-
mių istorijų, grodami, dainuo-
dami. Jei būtų galimybė, į šią 
stovyklą tikrai vykčiau dar kar-
tą.” Gustas Jarašūnas 

„Visi stovyklos nariai buvo 
labai draugiški, o svečiai papa-
sakojo labai įdomių istorijų. 
Daug išmokau, sužinojau apie 
demokratiją, vertybes, žmo-
gaus teises ir pareigas.” Ala-
nas Saiko 

„Stovykloje patobulinau savo 
anglų k. žinias ir išmokau dirbti 
grupėje bei įsiklausyti į kitų 
nuomonę. Susipažinau su   
Amerikos ir Lenkijos kultūra, 
istorija. Ši stovykla suteikė 
man labai daug žinių ir naujos 
patirties.” Austėja Lesnickaitė 

„Patobulinau anglų k. įgūdžius, 
bendravau ir bendradarbiavau 
su bendraamžiais iš užsienio ir 
supratau, kokios vertybės  
man svarbiausios.” Beatričė 
Kaunickytė 

„Man stovykla labai patiko. 
Sužinojau labai daug apie de-
mokratiją, vertybes, teises, 
apie keletą Amerikos valstijų, 
išmokau naujų anglų kalbos 

žodžių.” Marija Muningytė  • 

Kristina Urbonienė, anglų k. mokytoja  

Didždvario gimnazijos pirmokai – tarptautinės vertybių 
formavimo stovyklos „We Care! 2018” dalyviai 



 

 

Nuotraukos: Nino Jashiashvili, tarptautinės savanorystės  projekto savanorė 

MOKSLO FESTIVALIS 

„ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ“ 
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 Rugsėjo 14 d. TB2 kl. mokinius 
aplankė buvęs didždvarietis 
Paulius Urbonas, kuris gimna-
ziją baigė prieš penkerius me-
tus. Jaunuolis papasakojo, kaip 
jo gyvenimas susiklostė baigus 
gimnaziją, atskleidė paslaptis, 
ką reikia daryti, kad pasiektum 
užsibrėžtų tikslų. Jis akcenta-
vo, kad labai svarbu dar gim-

nazijoje išmokti planuoti laiką, 
vertinti tai, ką turi, neplaukti 
pasroviui. „Vertinkite moky-
mąsi, vertinkite gyvenimą!“ –  
entuziastingai patarė mums. 
Svečias pabrėžė Tarptautinio 
bakalaureato diplomo progra-
mos naudą ir patikino, kad jei 
dabar atrodo, jog yra labai 
sunku, baigus įgyta patirtis 

tikrai pravers. 

Paulius baigė ekonomikos stu-
dijas viename garsiausių pa-
saulio universitetų, Niujorko 
universitetą Abu Dabyje. Jis 
pasakojo apie gyvenimą sve-
čioje šalyje, apie mokymosi 
šiame universitete specifiką. 
Dabar Paulius dirba Jungti-

niuose Arabų Emyratuose 
verslo finansų analitiku. Džiu-
gu, kad buvę didždvariečiai 
sugrįžta ir dalijasi savo sėkme. 
Pauliaus Urbono pasakojimas 
įkvėpė mus, paskatino nepasi-
duoti, tikėti savo jėgomis ir 
suprasti, kad viskas yra įmano-

ma, jei tik nori ir stengiesi. • 

Beatričė Venckutė, TB2 kl. mokinė  

Didždvariečiai – didždvariečiams 

 

Rugsėjo 23 d. visa Lietuva minėjo žydų genocido aukų atminimo dieną. Pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“ dalyvavo ir 
mūsų I-II kl. mokiniai. 

1943 m. rugsėjo 23 d. buvo likviduotas 
Vilniaus getas. 

Šią dieną prisimename Lietuvoje gyve-
nusią gausią žydų bendruomenę 
(Lietuvoje gyveno apie 220.000 žydų), 
Lietuvos piliečius, kartu kūrusius mūsų 
valstybę, puoselėjusius savitas tradici-
jas ir kultūrą.  

Atminties kelią“ inicijuoja Tarptautinė 
istorinio teisingumo komisija bendra-

darbiaujant su Holokausto aukų  vardų skaitymo idėjos autoriais – Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi. • 

„Atminties kelias“ 

Sveikiname 10 daugiausiai balsų 
surinkusius kandidatus ir tapusius 
mokinių seimo nariais! Tikimės, 
jog naujas seimas tinkamai atsto-

vaus didždvariečių nuomonei. • 

Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos informacija  

Mokinių seimo rinkimų rezultatai 

 



 

 

 

Nuotraukos: Gretos Šveikauskaitės 

„ŠĖLTINIS“ DAINŲ ŠVENTĖJE 

 „VARDAN TOS...“ 



http://dg.su.lt 

Maketuota Didždvario               
gimnazijos Radijo klube 

 
 

Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
 
 

Kalbos redaktorė Audronė                   
Saldauskienė 
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Vilniaus g. 188 
76299 Šiauliai 

 

Tel. (8-41) 431514 
Faks. (8-41) 431424 

Įvažiavę į Šiaulių Didždvario gimnazijos teritoriją, 
matysite kelio ženklą Nr. 303, kuris reiškia, kad 
draudžiamas motorinių transporto priemonių, 
traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mo-
pedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptar-
naujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu 
„Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones.  

Paaiškinimas iš KET:  Aptarnaujantysis transportas  
– transporto priemonės, priklausančios draudžia-
maisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esan-
čioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje 
zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims, ar 
atvežantiems į tą zoną krovinius, ar atvykstantiems jų paimti, įskaitant lengvuosius auto-
mobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstančius jų paimti ir skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones. 

Taigi šis kelio ženklas draudžia motorinių transporto priemonių (išskyrus aukščiau nurody-
tas) judėjimą. Įvažiuoti į teritoriją gali tik mokytojai ir statybininkai, dirbantys objekte. 
Mokiniams įvažiuoti į teritoriją draudžiama.  

Laikykitės taisyklių. Budės kelių policijos tarnybos patruliai. • 

Gimnazijos renovacijos metu keičiamas 
ženklo galiojimo laikas 

   Pirmosios protų kovos vyks spalio 25 d. 17 val.  

  Šiaulių universiteto 123 kab. 


