
Spalio 5-ąją Didždvario gim-
nazijos bendruomenė sma-
giai paminėjo tarptautinę 
Mokytojų dieną, mat šių 
metų tema – „Ne gyvenimas, 
o pasaka“.  

Trumpam gimnazija tapo 
pasakų personažų karalyste. 
Galėjai sutikti ir nelabai mažą 
nykštuką, ir linksmą rau-
donkepuraitę, ir gerąją fėją, ir 
piktąją raganą. Visi pasakų 
herojai sutarė puikiai ir noriai 
pozavo fotografams. Šventi-
nės dienos kulminacija tapo 
aktų salėje vykęs koncertas.  

Smagu, kad mokytojams koncertavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai. Be to, už ilgalaikį, geranorišką, 
nuoširdų darbą mokytojams buvo įteikti padėkos raštai.  
 

Tad mes, mokiniai, dar kartą linkime mokytojams, kad kiekviena diena būtų lyg pasaka. ▪ 

Mobilioji mokslinė laboratorija „MaMoLab“ spalio 16-17 d. lankėsi Šiaulių Didždvario gimnazijoje. 

Mobiliojoje laboratorijoje, išskirtinio dizaino vilkiko puspriekabėje įrengtoje klasėje 20 darbo vietų, o 
paskaitų vienu metu gali klausyti apie 30 mokinių. 

Mobiliojoje laboratorijoje vyko edukacinės programos, per kurias mokiniai kartu su Vilniaus universi-
teto mokslininkais atliko mokslo tiriamuosius darbus, klausėsi paskaitų apie mokslo naujoves, stebėjo 

ir patys atliko mokslinius 
eksperimentus, kūrė ir 
įgyvendino mokslines idė-
jas.  

Šioje laboratorijoje moki-
niai darė fizikos, biologi-
jos, elektronikos ir roboti-
kos, vaizdų ir duomenų 
analizės tyrimus.  

Vizito programa parengia-
ma pagal iš anksto moki-
nių pasirinktas domėjimo-
si sritis. ▪ 

Mobilioji laboratorija atvyko į Didždvarį  
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I kl. mokinių tėvams ir 

mokiniams – 2017 m. 

lapkričio 15 d. 

(trečiadienį)  

16.00-19.00 val. 
 

II kl. mokinių tėvams ir 

mokiniams –             

2017 m. lapkričio 21 d. 

(antradienį)  

16.00-19.00 val. 
 

III-IV, TB1, TB2 kl.     

mokinių tėvams ir  

mokiniams – 2017 m. 

lapkričio 30 d. 
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16.00-19.00 val. 

Ne gyvenimas, o pasaka 
Šarūnas Laurinavičius, Ig kl. 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

RUGSĖJO 27 D.  
APSKRITOJO STALO  

DISKUSIJA  
„KITOKIŲ MATEMATIKOS  
PAMOKŲ IR AKTYVIŲJŲ  

VEIKLŲ 8-9 KLASĖSE  
SĖKMĖS.IDĖJŲ MUGĖ“.   

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 
 

Fizikos mokytojui ekspertui EGIDIJUI ADOMAIČIUI už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, už 
210 kabineto sukūrimą, išlaikymą ir priežiūrą ir už 45 nuoširdaus, sąžiningo darbo gimnazijoje 
metus.  

Bibliotekininkei RIMAI DRANICKAITEI už 35 metų nuoširdų darbą Didždvario gimnazijoje, už 
geranorišką ir nuoširdų bendravimą, pagalbą mokytojams, mokiniams, už Knygų klubo veiklą, 
ekspozicijų organizavimą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje.   

Profesijos patarėjai LAIMAI VIELIKĖNIENEI už 30 metų nuoširdų darbą Didždvario  gimnazijoje, 
už geranoriškumą  ir nuoširdų bendravimą su kolegomis, mokinių tėvais ir bendruomenės 
nariais. Ačiū už pagalbą mokiniams pasirenkant gyvenimo kelią.  

Chemijos mokytojai ekspertei VIRGINIJAI SAVICKAITEI už profesionalumą, reiklumą sau ir 
kitiems, už savanorystę, nesavanaudišką rūpinimąsi mokiniais ir kolegomis, už gerus mokinių 
ugdymosi rezultatus, aktyvią veiklą gimnazijoje, mieste ir respublikoje, už bendradarbiavimą 
gimnazijos bendruomenėje ir už 20 metų nuoširdaus, kruopštaus, sąžiningo darbo gimnazijoje.  

Fizikos vyresniajam mokytojui EVALDUI DAUJOTUI už muzikinius projektus, parengtus kartu 
su mokiniais, ir už 20 metų nuoširdaus darbo gimnazijoje. 

Vokiečių k. mokytojai metodininkei DAIVAI STANIULYTEI už 20 darbingų metų Didždvario 
gimnazijoje, vokiečių kalbos populiarinimą organizuojant įvairius renginius gimnazijoje ir                
kitose mokyklose, projektų įgyvendinimą, norą tobulėti, vokišką kruopštumą ir punktualumą.  

Technologijų mokytojai metodininkei AUDRONEI ZIBALIENEI už 20 metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už kūrybiškumą, idėjas ir nuostabius meninius siurprizus gimnazijos 
bendruomenei. 

Dailės vyresniajai mokytojai JOVITAI RATNIKIENEI už 20 metų nuoširdų darbą Didždvario gim-
nazijoje, už kūrybiškumą, mokinių meninį ugdymą ir kūrybinius projektus gimnazijos                
erdvių gražinimui. 

Lietuvių kalbos mokytojai metodininkei ŽIVILEI MUZIKEVIČIŪTEI už 20 metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už gimtojo žodžio puoselėjimą, bendradarbiavimą su kolegomis, rengi-
nių mokyklos ir miesto mokiniams organizavimą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos                  
bendruomenės veikloje. 

Matematikos mokytojai ekspertei IRMAI VENSKUVIENEI už pastangas sukurti draugiškus    
santykius su mokiniais, gimnazijos bendruomene ir už 15 metų nuoširdaus, sąžiningo darbo 
gimnazijoje.  

Istorijos mokytojai metodininkei GIENAI KUBILIŪTEI už 15 metų nuoširdų darbą Didždvario 
gimnazijoje, už pilietiškumo ugdymą, geranorišką bendravimą su kolegomis, mokiniais, jų             
tėvais, akcijų, edukacinių išvykų  mokiniams organizavimą. 

Lietuvių kalbos ugdymo skyriaus ir Socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėjai AUDRONEI  
SALDAUSKIENEI už  profesionalų vadovavimą lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų 
ugdymo skyriams, už bendradarbiavimą gimnazijos vadovų komandoje, už idėjas, inovatyvu-
mą, lietuvių kalbos puoselėjimą ir už 10 nuoširdaus darbo metų Didždvario gimnazijoje. 

Matematikos mokytojai metodininkei IRENAI BARANAUSKIENEI už 10 metų nuoširdaus              
darbo Didždvario gimnazijoje, už reiklumą sau  ir kitiems, už kruopštumą, atsakingą darbą su 
gabiaisiais mokiniais.  

Kūno kultūros vyresniajam mokytojui MINDAUGUI DABKEVIČIUI už 10 metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už aktyvų dalyvavimą gimnazijos sportiniame gyvenime, už  savanorys-
tę ir sveikos gyvensenos puoselėjimą. 

Lietuvių kalbos mokytojai metodininkei ASTAI GAGILIENEI už 10 metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už gimtojo žodžio puoselėjimą, geranorišką ir nuoširdų bendravimą su 
kolegomis, mokiniais, jų tėvais, renginių mokyklos mokiniams organizavimą ir aktyvų                 
dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. 

Lietuvių kalbos mokytojai metodininkei VIDAI BALČIŪNIENEI už 10 metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už gimtojo žodžio puoselėjimą, geranorišką ir nuoširdų bendravimą su 
kolegomis, mokiniais, jų tėvais, už  renginių mokyklos mokiniams organizavimą ir aktyvų                  
dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. 

GIMTOSIOS  
KALBOS SAVAITĖS 

2017 
 RENGINIŲ  

NUGALĖTOJAI  

DIKTANTO KONKURSAS 

„RAŠTINGIAUSIASIS“ 
 

I-II kl. nugalėtojai: 

I vieta – Agnė Babrauskaitė, II m kl. 

II vieta – Gabija Janušaitė, Ip kl. 

 III vieta – Saulė Vaserytė, Ia  kl. 
 

III-IV kl. nugalėtojai: 

I vieta – Domantė Devenytė, IV  kl. 

II vieta – Ugnė Tylenytė, IV kl. 

 III vieta – Vaiva Šiuparytė, III  kl. 
  

Mokytojai nugalėtojai: Romualda 

Pupinytė, Vitalis Balsevičius, Rima 

Ernestienė ir Jūratė  Šimkuvienė 
 

Gimnazijos raštingiausieji: Agnė 

Babrauskaitė, Domantė                    

Devenytė ir Romualda Pupinytė. 

 

EKSPROMTINĖS KALBOS 

 KONKURSAS 

I vieta – Vaiva Šiuparytė, III  kl. 

I vieta – Armandas Kondroška, II kl. 

II vieta – Ugnė Pališaitytė, III  kl. 

III vieta – Dominykas Jokubauskas, 

TB1 kl. 

 

KONKURSAS  

„TAISYKLINGA KALBA – 

VERTYBĖ“ 
 

I kl. nugalėtojai: 

I vieta – Adelė Taujanskaitė, I g kl. 

II vieta – Gabija Janušaitė, I p kl. 

III vieta – Šarūnas Laurinavičius, I g  
 

II kl. nugalėtojai: 

I vieta – Aušrinė Kubiliūtė, II g kl. 

II vieta – Gerda Jurėnaitė, II a kl. 

III vieta – Milda Bučiūnaitė, II a kl. 

 
DAILYRAŠČIO KONKURSAS 

 

I vieta – Rugilė Jasulevičiūtė, IV kl. 

II vieta – Gabija Dvaržeckytė, I a  kl. 

III vieta – Laura Bronušaitė, IV kl. 
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Gimtosios kalbos savaitė, skirta 
Kalbos kultūros metams paminėti 

Lietuvių k. mokytoja Vida Balčiūnienė  

Šiaulių Didždvario gimnazijoje 
Gimtosios kalbos savaitė, organi-
zuota spalio 23-27 d., prasidėjo 
šiek tiek anksčiau, mat spalio 10 
d. IV kl. mokiniams vyko netradici-
nė lietuvių kalbos ir literatūros 
pamoka-paskaita „Psichoanalitinis 
žvilgsnis į Vinco Mykolaičio-Putino 
romaną „Altorių šešėly“. Šio ro-
mano subtilybes analizavo Vil-
niaus universiteto Kauno humani-
tarinio fakulteto dėstytojas ir 
Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojas Mindaugas 
Grigaitis, kuris visą dėmesį sutelkė 
į pagrindinio kūrinio veikėjo Liudo 
Vasario asmenybę, aiškino, kokią 
įtaką žmogaus asmenybės forma-
vimuisi daro tėvai, draugai, meilė. 

Jauniausi gimnazistai tapo projek-
to „Kalbėk taisyklingai” dalyviais ir 
spalio 23 d. jų sukurti plakatai, 
kuriuose pavaizduotos kalbos 
negerovės, privertė ne vieną susi-
mąstyti ir pasitikrinti, ar patys 
nevartoja kalbą teršiančių barba-
rizmų. Tą pačią dieną buvo orga-

nizuotas ir diktanto konkursas 
„Raštingiausiasis”, kuria-
me dalyvavo ne tik I-IV kl. 
gimnazistai, bet savo jėgas 
atėjo išbandyti ir direk-
torius Vitalis Balsevičius, 
pavaduotoja ugdymui 
Romualda Pupinytė, ma-
tematikos mokytoja Rima 
Ernestienė bei prancūzų k. 
mokytoja Jūratė Šimkuvie-
nė. 

Spalio 24 d. Ekspromtinės 
kalbos konkurse susirungė 
III kl. mokiniai, kurie pade-
monstravo savo gebėji-
mus per trumpą laiką ne 

tik parengti argumen-
tuotą kalbą, bet ją pasa-
kyti sklandžiai, taisyklin-
gai, įtikinamai. I-II klasių 
mokiniai tą dieną patik-
rino savo kalbos kultū-
ros žinias konkurse 
„Taisyklinga kalba – 
vertybė”. Šie abu kon-
kursai yra svarbūs tuo, 
kad jų nugalėtojai dalyvaus mūsų 
gimnazijos organizuotuose kon-
kursuose miesto mokiniams. 

Spalio 25 d. popietė „Knygų skai-
tymas – tai galimybė pažinti pa-
saulį ir save” vyksta jau  antrus 
metus. Džiaugiamės, kad šis ren-
ginys tampa mūsų gimnazijos ir 
Jovaro progimnazijos gražia tradi-
cija. Dar kartą įsitikinome, kad 
knyga ne tik padeda pažinti save, 
bet ir kitus. 

III-IV kl. mokiniams vyko lietuvių 
k. pamoka „Atidusis teksto skaity-
mas”, kuriame mokiniai mokėsi 
atidžiojo skaitymo strategijų. 
Turbūt daugumai mokinių pačiu 

sunkiausiu konkursu tapo Daily-
raščio konkursas, nes teko prisi-
minti, kaip dailiai, atidžiai mo-
kėsi rašyti  pradinėse klasėse. 

Manau, kad jaunųjų kūrėjų 
sambūris „Jaunystės spalvos”, 
vykęs Dailės galerijoje, vainika-
vo Gimtosios kalbos savaitę. 
Pateiktuose prozos ir poezijos 
kūriniuose atsispindėjo mokinių 
kūrybiškumo ir saviraiškos der-
mė. Be to, jaunieji kūrėjai turė-
jo galimybę pabendrauti su 
dailininke, tekstų kūrėja Bite 
Kuic (buvusia mūsų dailės mo-
kytoja Birute Kuiciene), kuri 
kiekvienam kūrėjui asmeniškai 
„padovanojo“ po gražų linkėji-
mą. Šilta ir jauku buvo šiame 
renginyje ne tik nuo muzikos ir 
eilių, bet ir nuo karštos arbatos, 
gardaus pyrago. 

Gimtosios kalbos savaitė yra 
kupina nepakartojamų įspū-
džių, pažinimo ir pergalės 
džiaugsmo, bet mokėti, gerbti 
gimtąją kalbą būtina visada. ▪ 

PUIKI ERDVĖ 
IŠBANDYTI SAVO 

VIEŠOJO KALBĖJIMO 
GEBĖJIMUS 

2017 m. spalio 24 d. 
Didždvario gimnazijoje vyko 

eskpromtinės kalbos               
konkursas – viena gimtosios 
kalbos savaitės renginių ciklo 
veiklų. Ekspromtinės kalbos 

konkurso forma – tai 4            
minučių trukmės proginė 

kalba, skirta abiturientams. 
Proginė kalba pasirinkta                     

neatsitiktinai –  juk               
vienuoliktokai kasmet ruošia 
kalbą, skirtą abiturientams, 

tai ilgametė mūsų gimnazijos 
tradicija. Kadangi šie metai 
yra skirti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui                
paminėti, pagrindinė tema, 
vyravusi kalbose, kultūrinis 

identitetas bei tautinės    
dvasios svarba. Tai ypač 

aktuali tema, nes tautinio 
identiteto suvokimo forma-
vimas jaunam žmogui, šiuo 

atveju abiturientui, yra labai 
svarbi ir dažnai diskutuotina 
valstybės formavimo dalis. 

Be to, dalyviai turėjo                  
pasiremti pateiktais                  

šaltiniais: Vydūno, Gintaro                
Grajausko kūriniais bei              

vaizdine iliustracija – tai 
patikrino kalbėtojų gebėjimą 
analizuoti tekstus bei susieti 
savo idėjas, argumentus su 

pateikta medžiaga.  

Vertinimo komisija vertino 
kalbėtojų gebėjimą kalbėti 
įtaigiai, pasiremti pateiktais 

šaltiniais, argumentų                 
svarumą, kalbos struktūrą, 

kalbinę raišką bei jos                  
taisyklingumą. Visų dalyvių 

ekspromtu parengtos                 
proginės kalbos  išsiskyrė ne 

tik individualiai parengtu 
turiniu, bet ir savitu              

kalbėjimo stiliumi. Būtent 
dėl originalių dalyvių idėjų, 
kalbėjimo stiliaus įvairovės 
šis renginys visada yra puiki 
erdvė išbandyti savo jėgas, 

įgauti geros patirties,                       
pasisemti naujų minčių  ir 

pasimokyti vieniems iš kitų. ▪  

„Gimta kalba turbūt dabina kiekvieną. Ji sušvelnina žmogaus sielą, pagražina mintį, sulygina 
patį būdą, net išvaizdą pagražina“   Ignas Šeinius 

 

 

Emilija Radžiūtė, TB2 kl.  

N
u

o
trau

kos: M
aksym

 M
alkov 



P u s l a p i s  4  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 .  s p a l i s  

 

 

 

 

„NE GYVENIMAS, O PASAKA“ 
N

u
ot

ra
u

ko
s:

 M
a

ks
ym

 M
a

lk
o

v 



 

 Pyragų diena  
 

Šiaulių Didždvario gimnazijos savivalda 
surengė „Pyragų dieną“.  

Šios iniciatyvos metu surinktos lėšos bus 
skirtos gimnazijos mokinių savivaldos ir 

seimo fondui –  
renginių organizavimo, 
 dekoracijų gaminimo 
 išlaidoms padengti.  ▪ 
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Verslumo pamoka  
Spalio 24 d. Didždvario gimnazijos skaitykloje III kl. mokiniams verslumo pa-
moką vedė ISM magistrė Viktorija Lukoševičiūtė, I kurso studentai: Remigijus 
Jakštys, Domantas Vičkačka ir Šarūnas Galinis. Jie pristatė verslo kūrimo ABC, 
kalbėjo apie tai, nuo ko reikėtų pradėti kurti verslą, koks turėtų būti verslinin-
kas. Mokiniai dirbo grupėmis. Per 9 minutes atliko kūrybinę užduotį ir prista-
tė  išmanią piniginę, knygą, pagalvę, išmanųjį laikrodį ir auskarą. Studentai 
žavėjosi mokinių kūrybiškumu ir aktyvumu. Kūrybiškiausiai komandai atiteko 
ISM prizai. 

Be to, didždvariečiai dalyvavo P. Višinskio bibliotekoje organizuotoje konfe-
rencijoje „ISM – Moksleivių universitetas“, kurioje  įgijo naujų verslo valdymo 
ir karjeros žinių, susipažino su ISM universiteto dėstytojais ir praktikais.▪ 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

projektus, mes turėjome 
puikią galimybę dalyvau-
ti šiame posėdyje. Taigi 
nepraleidome progos 
pamatyti, kaip vyksta 
Seimo narių darbas. 
Paskui keliavome apžiū-
rėti pirmųjų Seimo rūmų 
ir susipažinome su istori-
ne Seimo dalimi. Apsi-
lankėme Konstitucijos 
salėje, kurioje yra ekspo-
nuojama Lietuvos įstoji-
mo į Europos Sąjungą 
sutartis. Apėjome Lietu-
vos Respublikos prezi-
dentų Algirdo Mykolo 
Brazausko ir Aleksandro Stul-
ginskio sales ir ekskursiją baigė-
me  Kovo 11-osios Akto salėje, 
kur 1990 m. buvo pasirašytas 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo aktas (aktas buvo priim-
tas Aukščiausiosios Tarybos 
pirmosios eilinės sesijos trečia-
jame posėdyje, 124 deputatai 
balsavo Už ir 6 Susilaikė, Prieš 
balsavusių nebuvo). Šioje salėje 
1991 m. sausio 13 d. slėpėsi 

Aukščiausiosios 
Tarybos nariai. 

Labai dėkojame 
Kamilei, kuri ge-
ranoriškai vedė 
mums šią labai 
informatyvią 
ekskursiją bei 
mokytojoms 
Daivai ir Laimu-
tei už  suteiktą 
galimybę. ▪ 

Spalio 12 d. Didždvario gimnazi-
jos mokiniai su informatikos 
mokytoja Daiva Bukelyte ir pro-
fesijos patarėja Laimute Vielikė-
nienė vyko į Lietuvos Respubli-
kos Seimą, kur ekskursiją vedė 
buvusi Didždvario gimnazijos 
mokinė Kamilė Šeraitė. Sužino-
jome,  jog Lietuvos Respublikos 
Seimas – Lietuvos parlamentas, 
nacionalinė įstatymų leidžiamo-
sios valdžios institucija. Seimą 
sudaro tiesiogiai ir slaptu balsa-
vimu ketveriems metams išrink-
tas 141 Seimo narys. 

Ekskursija prasidėjo antruose 
Seimo rūmuose, kurie buvo 
pastatyti 2007 m., Spaudos 
konferencijų salėje. Susipažino-
me su Seimo bei Tėvynės Sąjun-
gos partijos nariu Laurynu Kas-
čiūnu, kuris trumpai papasakojo 
apie Seimo veiklą. Kadangi ant-
radieniais ir ketvirtadie-
niais  (spalio 12 diena ir buvo 
ketvirtadienis) Seime vyksta 
plenariniai posėdžiai, kurių lai-
kas iš esmės yra skirtas diskusi-
joms ir balsavimui už įvairius 

Viltė Uptaitė, II m klasės mokinė Ekskursija Seime  
Nuotraukos Mert Ataman 

 

 



„Pasidžiaukime vieni kitais“ ir 
refleksija. Grįžę aktyviai įsijung-
sime į veiklas ir stengsimės, kad 
mūsų planai virstų tikrove. ▪ 

koncentracijos stovykla, kurios 
pamatyti kai kurie eksponatai mus 
šokiravo. 

Esame labai dėkingi savo istori-
jos mokytojams už šios kelionės 

organizavimą. Turėjome galimy-
bę istoriją pamatyti (o ne skaityti 
ją), pajausti. Tokiose pažintinėse 
ekskursijose istorija atgyja.  ▪ 
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Spalio 6-7 d. Didždvario gimna-
zijos jungtinė I-IV klasių mokinių 
grupė lankėsi Lenkijoje. Kartu su 
Didždvario gimnazijos istorijos 
mokytojais (Giena Kubiliūte, 
Valda Kizevičiūte, Asta Andžiu-
viene ir Pauliumi Baranausku) 
turėjome galimybę iš arčiau 
pažinti Krokuvą bei jos gausiau-
siai turistų lankomus objektus: 
Vavelio pilį, šv. Marijos baziliką, 
stovinčią pačioje Turgaus aikš-
tės širdyje.  

Vavelio pilyje dalyvavome pa-
žintinėje ekskursijoje, kurios 
metu susipažinome su pilies 
architektūra ir istorija. Labiau-
siai sužavėjo pilyje eksponuoja-
ma arasų kolekcija. Tai gobele-
nas, kuriame sudėtinga technika 
išsausti bibliniai, mitologiniai ar 
istoriniai siužetai. O Krokuvos 

centre aplankėme aikštę, kurio-
je Tadas Kosciuška, 1794 m. 
sukilimo prieš Rusijos imperiją ir 
Prūsijos karalystę vadas, kvietė 
visus Lenkijos ir Lietuvos gyven-
tojus priešintis šių šalių pries-
paudai.  

Pamatėme ir daugiau paminklų, 
siejančių ir Lietuvos, ir Lenkijos 
istoriją, kultūrą: Žalgirio mūšio 
600-osioms metinėms skirtą 
paminklą, Lietuvos ir Lenkijos 
poeto Adomo Mickevičiaus 
monumentą. Be to, leidomės į 
vakarinę ekskursiją po Veličkos 
druskos kasyklas, laikomas vie-
nu lankomiausiu objektu Kroku-
voje, padariusias mums didžiulį 
įspūdį.  

Paskutinis ekskursijos objektas, 
nuteikęs rimčiai, apmąstymams 
– nacistinės Vokietijos Aušvico 

 

Atgijusi istorija 
III e kl. mokinės Mintautė Rutkauskaitė ir Vaiva Šiuparytė  

Nuotrauka: Gretos Bružaitės 

Mokinių savivaldos planavimo stovykla 2017 

apie gimnazijos 120-ties metų 
jubiliejinius renginius. 

Buvo išrinktas naujas mokinių 
seimas, kurio nariais tapo: Vilius 
Staražinskas, Deimilė Jaselskytė, 
Deima Jokubaitytė, Nerilė Sun-
gailaitė, Gabija Sajenkaitė ir 
Šarūnas Laurinavičius. Seimo 

pirmininko pareigas šiais mokslo 
metais eis Dominykas Jokubaus-
kas, o seimo pirmininkės pareigas 
– Paulina Maskaliovaitė. Naujai 
mokinių savivaldai linkime pro-
duktyvių bei naujų patirčių kupinų 
metų! 

Stovyklą baigėme smagiu žaidimu 

2017 m. spalio 13 d. Šiaulių 
Didždvario gimnazijos 40 Moki-
nių savivaldos ir Aktyviųjų mo-
kinių klubo narių vyko į kasme-
tinę planavimo stovyklą.  

Savivaldos koordinatorė, nefor-
maliojo švietimo ir pagalbos 
skyriaus vedėja Daiva Trijonie-
nė stovyklą pradėjo žaidimais, 
kurie buvo skirti vieniems su 
kitais susipažinti ir susibičiuliau-
ti (juk kartu reikės padaryti 
daug darbų!) ir smagių gyveni-
mo akimirkų prisiminimais iš 
mokyklinio gyvenimo.  

Per vieną dieną padarėme tikrai 
nemažai, net atsikvėpti nebuvo 
kada: įvertinome savivaldos 
veiklą, gimnazijos veiklą, mik-
roklimatą, emocinį saugumą, 
atlikome gimnazijos veiklos 
SSGG (stiprybų ir silpnybių, 
galimybių ir grėsmių) analizę, 
kuri pasitarnaus rengiant gim-
nazijos strateginį planą. Labai 
aktyviai padirbėjome planuoda-
mi renginius: respublikinę kon-
ferenciją „Mes pilietiški“, Padė-
kos dieną, Advento vakarą, 
Karnavalą, renginius, skirtus 
atkurtos Lietuvos šimtmečiui 
paminėti, daug diskutavome 

Šarūnas Laurinavičius, Ig kl. 



 Renata Šliožytė, II m kl. mokinė  

 
Spalio 20 d. popietę Didždvario gimnazijoje lankėsi buvusi tarptautinio                    

bakalaureato diplomo programos mokinė Ernesta Baniulytė.  

Ernesta dalijosi savo asmenine patirtimi, kurią įgijo studijuodama „Animaciją ir 
3D kompiuterinę grafiką“ Anglijoje, Mančesterio universitete. Ji pasakojo, kad 
mokymasis TB programoje jai padėjo išsiugdyti atsakomybės jausmą, planuoti 

savo laiką. 

 Ernesta pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių karjeros lūžių ir iššūkių yra darbo 
pokalbis, todėl ji pateikė pavyzdžių, kaip sudaryti gerą įspūdį. Buvusi                   

didždvarietė išdavė paslaptis, kokius klausimus užduoda pati, priimdama                    
naujus  darbuotojus.  ▪ 
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Karjeros dienos 
Spalio 25, 26 d. Didždvario gim-

nazijos II b ir II p kl. mokiniams 

buvo skirtos karjeros ugdymui.  

II b kl. mokiniai lankėsi Šiaulių 

valstybinės kolegijos medicinos, 

verslo ir technologijų fakulte-

tuose. Mokiniai susipažino su 

bendrosios praktikos slaugos, 

kineziterapijos, burnos higienos, 

kosmetologijos, informacijos 

valdymo, organizacijos komuni-

kacijos, socialinio darbo, buhal-

terinės apskaitos, turizmo ir 

viešbučių valdymo, finansų, 

įmonių  ir įstaigų administravi-

mo, gamybos ir logistikos vady-

bos, tarptautinio verslo studijų 

programomis. Gimnazistams 

praktinius užsiėmimus vedė stu-

dentai. Ypač nudžiugino tai, kad 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

SU
SITIK

IM
A

S 

salėje vyko seminaras-praktiku-
mas I-II klasių mokiniams, kuria-
me užsiėmimus vedė gydytoja – 
dietologė, sporto ir sveikatos 
specialistai, projekto koordina-
toriai, kurie konsultuoja paaug-
lius, turinčius sveikatos ir ants-
vorio  problemų.  

Spalio 24 d. mokytojai ir pagal-
bos specialistai:  Daiva Trijonie-
nė, Danguolė Naraveckienė,  
Rūta Nagelienė, Danguolė Kuk-
la, Oksana Lukšaitė, Julija Mu-
ningienė, Inesa Tamulionytė, Ir-
ma Kasiliauskienė, Mindaugas 
Dabkevičius, Audronė Zibalienė, 
dalyvavo mokymuose „Sveika-
tingumo ugdymas mokykloje“, 

kur įgijo tiek teorinių žinių, tiek 
praktinių gebėjimų.  

Projekto veiklos bus vykdomos 

Šiaulių Didždvario gimnazi-
jos  pagalbos, menų ir kūno 
kultūros skyriaus mokytojai 
dalyvavo Šiaulių miesto savival-
dybės finansuojamame projekte 
„Sveikatingumo ugdymas mo-
kykloje“, kurio tikslas –  paska-
tinti 9-12 klasių mokinius kritiš-
kai įvertinti savo mitybą, fizinį 
aktyvumą, įpročius, suteikti 
reikalingų žinių ir priemonių 
teigiamiems gyvenimo būdo 
pokyčiams bei didinti mokytojų 
kompetencijas renkantis sveiką 
maistą. Mokytojai įgytas naujas 
žinias integruos į savo ugdomą-
sias veiklas, klasių valandėles.  

Spalio 19 d. „Saulės“ koncertų 

dalis studentų –  mūsų gimnaziją 

baigę mokiniai (Rolanda Statkutė, 

Dovilė Radavičiūtė, Airidas Šiau-

lys). Antrokai atliko užduotis, 

susijusias su įvairiomis studijų  

programomis.  

II p kl. mokiniai susipažino su  au-

tomobilių techninio eksplotavi-

mo, automatikos ir elektros inži-

nerijos, autotransporto elektroni-

kos, aplinkos apsaugos, statybos 

ir transporto logistikos progra-

momis, lankėsi laboratorijose, 

atliko tyrimus. Praktinius užsiėmi-

mus mokiniams vedė kolegijos 

dėstytojai. Septyni mokiniai iš-

bandė mokytojo profesiją, vedė 

pamokas centro pradinėje mo-

kykloje. Dvi mokinės „pasima-

tavo“ auklėtojos profesiją lopše-

lyje-darželyje „Saulutė“. Skaityk-

loje Kastu organizacijos atstovė 

supažindino mokinius su studijo-

mis Danijoje, Olandijoje, Švedijo-

je, Suomijoje ir Anglijoje.  

Refleksijoje mokiniai teigė, kad 

užsiėmimai buvo informatyvūs, 

įdomūs, naudingi, smagūs ir moty-

vuojantys. ▪ 

pamokose, klasių valandėlė-
se, tėvų susirinkimuose ir 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė 

Mes – Sveikatos projekto įgyvendintojai  
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

 
Spalio 27-28 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus 
vedėja Rūta Alminienė ir anglų k. mokytoja Kristina Urbonienė 
dalyvavo tarptautinėje LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų 
asociacijos) konferencijoje „Anglų kalbos mokymas - su technolo-
gijomis ar be jų?“  

Pranešėjai iš įvairių pasaulio šalių su klausytojais diskutavo, ar 
šiuolaikiniame pasaulyje galima ir reikia dirbti be technologijų, ar 
visada technologijos yra esminis dalykas pamokoje, norint pasiek-
ti tikslą. Kristina Urbonienė šalies ir užsienio edukologams vedė 
grupinį užsiėmimą „Žemėlapio pasakojimai.“ Ji pristatė savo patir-
tį, kaip naudoja „ArcGis Online“ platformą dirbdama su mokiniais, 
kaip tai ugdo ne tik mokinių lingvistinius gebėjimus, bet ir jų dar-
bo su IT įgūdžius bei erdvinį mąstymą. ▪ 

Užsienio k. skyriaus vedėja Rūta Almininenė 

Anglų kalbos mokymas -  su 
technologijomis ar be jų? 

Kęsmina Mikalauskytė (2g kl.), 
Danielius Neverdauskas (2g 

kl.), Goda Ulytė (2m kl.)     
laimėjo II vietą protų mūšyje 

„Sveika ir laiminga širdis“,  
kurį organizavo Šiaulių m. 
savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras. 

Komandą ruošė sveikatos 
priežiūros specialistė Irena 

Kvedarienė. ▪ 

 

Kristijonas Barista (Ip kl.,              
mokytoja Giena Kubiliūtė) 

ir Kristupas Krivickas (IIp kl., 
mokytoja Valda Kizevičiūtė), 

sėkmingai įveikė Konstitucijos 
egzamino I ir II etapus. ▪ 

 

DĖKOJAME didždvariečiams 
C++ programuotojams,                

dalyvavusiems                                  
š. m. spalio 17 d. komandinėje 

programavimo olimpiadoje 
Šiaulių „Romuvos“                         

gimnazijoje: 
Ievai Jankutei (TB2),  

Mariui Pocevičiui (TB2),  
Mykolui Simučiui (TB2),  

Nedui Šurkui (TB2),  
Vismantui Stonkui (IV kl.), 

Žygimantui Kramenkai (IV kl.), 
Rokui Urbeliui (III kl.),  

Evaldui Grubliui (III kl.). 
 

SVEIKINAME Didždavario 
gimnazijos komandą:  

Vismantą Stonkų (IV kl.),  
Žygimantą Kramenką (IV kl.), 

Roką Urbelį (III kl.),  
Evaldą Grublį (III kl.),  

užėmusius I vietą.  
Mokytoja Daiva Bukelytė. 
Olimpiadoje dalyvavo 10 

programuotojų komandų. ▪  

SVEIKINAME! 

Junkis! Bėk! Padėk! 
Spalio 11 d. Šiaulių Didždvario gimnazistai 

dalyvavo solidarumo bėgime „Junkis! 

Bėk! Padėk!“  

Solidarumo bėgimas – tai jau tradicine 
tapusi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ini-
ciatyva, Lietuvoje rengiama 4 kartą. Solida-
rumo bėgimo starto švilpukas kasmet aidi 
šimtuose Lietuvos ugdymo įstaigų, o soli-
darumo kilometrus bėga dešimtys tūkstan-
čių vaikų. Bėgimas skatina solidarizuotis 
skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir 
įvairaus amžiaus moksleivius. Solidarumo 
bėgimą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei palaiko LR Švietimo ir mokslo ministerija. ▪ 

 

Nuotrauka: Mert Ataman 

In memoriam 

Iš visų metų laikų ruduo labiausiai kalba apie laikinumą. Dar vakar žali 
lapai puošė medžius, o šiandien jie jau mindomi praeivių kojų. Įsiklausyki-
me į tą tylą – bežadę kalbą. Ji aiškiau pasako už graudų Horacijaus įspėji-
mą, kad reikia  palikti žemę, gamtos grožį ir mylimuosius. 

2017 m. spalio 4 d. po sunkios ligos užgeso Didždvario gimnazijos rusų 
kalbos mokytojos Vidos Medekšienės gyvybė.  

Mokytoja Vida Medekšienė gimė 1958 m. balandžio 19 d. Šiauliuose. Mo-
kėsi J. Janonio vidurinėje mokykloje. 1983 m. tuometiniame Šiaulių peda-
goginiame institute įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 
Nuo 1983 m. rugsėjo mėn. pradėjo dirbti mūsų mokykloje rusų kalbos 
mokytoja. Išleido ne vieną abiturientų laidą. Buvo darbšti, kukli, nuoširdi, 
paslaugi bei linksma, kolegų mylima ir gerbiama. 

Mokytojos šeimoje užaugo dukra Airida ir sūnus Tomas, auga anūkas Rokas. 

Užjaučiame mokytojos Vidos artimuosius ir kartu liūdime šią sunkią minutę. 

Po trumpo miego mes pabusime amžinai, nebus daugiau mirties. Mirtie, tu mirsi. John Donne 

Gyvenimas trumpas, mirtis ilga.  

Mirtis – tylėjimas, gyvenimas – daina.  

 

Omnes una manet nox.  
Mūsų visų laukia toji pati naktis.  

Horacijus 



Valdonė Šniukaitė, TB2 kl. 

Matematikos olimpiada – konkursas 
Šiaulių krašto merginoms 

rajono Gataučių M. 
Katiliūtės mokyklos, 
dvi valandas sprendė 
painias matematikos 
užduotis.  

Tuo metu merginas 
atlydėję mokytojai 
dalyvavo seminare 
„Ar jau pasiruošę 
įtraukiajam moky-
mui?“, kurį vedė 
gimnazijos mokytoja 
ekspertė Aistė Ven-
clovienė. 

Kol vertini-
mo komisija 
taisė dar-
bus, dalyvės 
galėjo pail-
sėti (žiūrėjo 
filmą, ska-
navo arbatą 
su sausai-
niais). 

Pati džiugiausia kon-
kurso dalis – nugalė-
tojų skelbimas ir apdo-
vanojimai –  vyko gim-
nazijos A. J. Greimo 
skaitykloje. Vertinimo 
komisija paskelbė 6 
pirmąsias, 12 antrųjų 
ir 18 trečiųjų vietų. 
Visos nugalėtojos 
buvo apdovanotos 

Spalio 18 d. Didždvario gimnazi-
joje šurmuliavo viešnios iš visos 
Šiaulių apskrities, mat jau 7 
metus iš eilės vyksta matemati-
kos olimpiada-konkursas tik 
merginoms, kurį organizuoja 
gimnazijos tiksliųjų mokslų mo-
kytojai.  

102 dalyvės, atvykusios iš visų 
miesto progimnazijų ir gimnazi-
jų,  svečiai iš Mažeikių M. Ra-
čkausko, Naujosios Akmenės 
Ramučių, Joniškio „Aušros“ 
gimnazijų, Joniškio M. Slan-
čiausko progimnazijos, Joniškio 

Spalio 10 d. II a kl.   
mokiniams organizuota 
Ugdymo karjerai diena.  

Užsiėmimus vedė EDU plius 
atstovas Roman Šarpanov. 

Mokiniai patobulino 
bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 
sprendimų priėmimo 

įgūdžius. ▪ 

 

Spalio 25 d. vyko susitikimas 
su Worcester universiteto 

atstovu. Didždvario, 
J.Janonio, S. Šalkauskio, 

Lieporių gimnazijų mokiniai 
sužinojo apie studijas 
Didžiojoje Britanijoje, 

viename iš sparčiausiai 
augančių universitetų, 2016 

m. nominuotame Metų 
Universiteto titulu (Times 

Higher Education). Po 
užsiėmimo mokiniams vyko 

individualios 
konsultacijos . ▪ 
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Geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė  

Spalio 19 d. į Didždvario gimnazi-
ją rinkosi Šiaulių miesto gimnazi-
jų pirmokai, kad išsiaiškintų, kas 
iš jų geriausiai pažįsta gimtąjį 
miestą.  
Konkurse varžėsi net trylika ko-
mandų iš įvairių miesto gimnazi-
jų. Jiems teko nemažai pabėgio-
ti, kol pavyko rasti ir nusifotogra-
fuoti su laume, pasėdėti ant A J. 
Greimui skirto suoliuko, ieškoti 
atminimo akmenų, buvusio žydų 
banko, atminimo lentos, skirtos 
aktorei P. Pinkauskaitei ir kt. Be 
to, miesto žemėlapyje reikėjo 
pažymėti istorinius medžius ir 
susikauti protų mūšyje. 

Geriausiai pasirodė komandos iš Didždvario, J. Janonio ir S. Šalkauskio 
gimnazijų.  ▪ 

Ar pažįsti Šiaulius? 
Nuotrauka: Mert Ataman 

KARJERA 

MAISTO BANKAS 
Spalio 20 d. Didždvario   
gimnazijos savanoriai                

dalyvavo „Maisto banko“                 
akcijoje, kvietė aukoti               

maisto produktų Šiaulių              
šv. Apaštalo Petro ir                 

Pauliaus katedros parapijos 
vaikų dienos centrui. ▪ 

 

 

konkurso rėmėjų AB „Swedbank“ 
ir leidyklos „TEV“ dovanomis ir 
prizais, gimnazijos direktoriaus 
padėkomis. Apdovanojimus įtei-
kė AB „Swedbank“ perdavimų 
vadybininkas Mantas Šaltis. ▪ 
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Projekto „Lyderių laikas 2“ alumnai susitikimas  

Spalio 18 d.  Didždvario gim-
nazijos komanda dalyvavo 
projekto „Lyderių laikas 2“ 
alumnų susitikime. Projekto 
„Lyderių laikas“ alumnų susi-
tikimai – tai renginių ciklas, 
skirtas telkti švietimo profe-
sionalus bendrai veiklai ir 
tarpusavio pagalbai.  

Šiaulių miesto švietimo 

bendruomenė pristatė Šiaulių 
regionui savo patirtį įgyvendi-
nant Mokinių socialinių kompe-
tencijų ugdymo bendrojo ugdy-
mo mokyklose modelį, kuris 
buvo sukurtas nacionalinio pro-
jekto „Lyderių laikas 2“ vykdy-
mo laikotarpiu (2012-2014 m.).   

Neformalaus švietimo ir pagal-
bos skyriaus vedėja Daiva Trijo-

 

 

 

 

 

 

 

nienė, socialinė pedagogė Dan-
guolė Naraveckienė, mokinės 
Karolina Lukytė ir Martyna Pau-
lauskaitė pristatė stendinį pra-
nešimą „Asmenybės ūgtis karje-
ros planavimo procese“ ir moki-
nio asmeninės pažangos (MAP) 
dienoraštį. ▪ 

LTV – 85 %, DTI – 40%. Ką reiškia 
tos raidės ir skaičiai? Atsakymą 
dabar jau žino II g klasės mokiniai, 
kurie 2017 m. spalio 16 d.  lankėsi 
„Luminor“  banko (buvęs DNB 
bankas) Šiaulių skyriaus padaliny-
je. Čia matematikos pamoką vedė 
skyriaus vadovė Raminta Pranskū-
nienė. Banko atstovė supažindino 
mokinius su pagrindinėmis banko 
veiklos rūšimis, papasakojo, ką 
daryti praradus banko kortelę, 
pateikė informacijos apie paskolas 
ir jų grąžinimo būdus. Mokiniai 
atliko paskolos gavimo galimybės 

skaičiavimus. Gautus rezultatus 
lygino su banke naudojamos 
skaičiuoklės gautais rezultatais. 
Mokinius nustebino tai, kad 
šiame banke neatliekamos ope-
racijos su grynaisiais pinigais. 

Dabar mokiniai jau žino, kad 
pritrūkus pinigų juos reikia sko-
lintis iš banko, o ne kreiptis į 
„greituosius kreditus“. Taip pat 
supranta, kad paskolą geriau 
imti naudojantis linijiniu, o ne 
anuitetitiu grąžinimo planu. ▪ 

Matematikos mokytoja Rima Ernestienė  

Matematikos pamoka pas socialinius partnerius  

Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė 

Istorijos pamoka-edukacinis užsiėmimas muziejuje  

2017 metai yra paskelbti Lietuvos 
piliakalnių metais. Neatsitiktinai 
spalio 18 d. Didždvario gimnazijos 
ketvirtokai noriai sutiko aplankyti 
Chaimo Frenkelio viloje veikiančią 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą 
„Piliakalniai be pilių“.  

Parodoje susipažinome su origina-
liais konservuotais piliakalnių 
archeologiniais radiniais. Apie jų 
paskirtį, gamybos ypatumus ir 
istorinę vertę papasakojo ekskur-
sijos vadovė. Susipažinome su 
piliakalnių lokalizacija Šiaulių apy-
linkėse, jų įtvirtinimo taisyklėmis, 
paskirtimi bei ekonomine, politine 
reikšme mūsų kraštui ir valstybei. 
Įdomu buvo išgirsti apie Jurgaičių 
piliakalnį, kurį mes žinome kaip 
Kryžių kalną. Archeologiniai radi-
niai, rasti šiame piliakalnyje, lei-
džia daryti prielaidą, kad jis buvo 
vienas žinomiausių ir stambiausių 
pagonybės centrų Žemaitijoje.  

Beje, edukacinio užsiėmimo me-
tu galėjome „pastatyti“ savo pilį. 
Sakysit, vaikiška. Sutinku, bet 
skeptikams priminsiu, kad moks-
le ir pažinime tinka įvairiausi 
metodai, žaidimas – ne išimtis. 
Mūsų „dičkiai“ smagiai „statė“ 
savo pilį, negirdėjau replikų, kad 
tai beprasmiška ar vaikiška.  

Imponuojanti detalė: pasirodo, 
lietuviai neperėmė romėnų duo-
tų mėnesių pavadinimų, o juos 
pavadindavo tuo žodžiu, kas 
konkrečiu metų laiku buvo aktu-
alu. Pavyzdžiui, kovo mėnuo 
gavo tokį pavadinimą todėl, kad 
po žiemos prasidėdavo nauji 
karo žygiai, kovos, taip Lietuvoje 
atsirado KOVAS.  

Smagu  buvo palyginti žemaičių 
ir kaimynų žemgalių papuošalus, 
rasti skirtumų ir panašumų. 
Mokinės tvirtino, kad ir šiais 

laikais mielai nešiotų tai, ką nešio-
jo moterys prieš tūkstantį ar dau-
giau metų. Mokiniai buvo nuste-
binti, kad papuošalų mados taip 
lėtai keičiasi.  

Visų mūsų dėmesio sulaukė radi-
nys – priemonė, kad neslystų žie-
mą batai. Pasirodo, ši problema 
buvo aktuali ir senovės lietuviams. 

Galvočiai mūsų protėviai, sau-
godami savo kaulus nuo galimų 
lūžių paslydus, sėkmingai šią 
problemą išsprendė. Kaip? Intri-
ga. Nepatingėkite, nueikite pa-
žiūrėti. 

Taigi gimnazistai buvo maloniai 
nustebinti, kad ir muziejuje gali 
būti įdomu. ▪ 
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Vokiečių kalbos mokytojos Daiva Staniulytė ir Danguolė Kukla 

Vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip vokiškai?”  
Spalio 16-20 d. ne vieną vokišką 
žodį ar frazę išmoko net atsitikti-
nai į gimnaziją užsukęs svečias. 
Mat prie įvairių mokyklos objektų 
kabėjo ir vokiškas jo pavadinimas. 

„Pirmoji spausdinta knyga pasau-
lyje pasirodė vokiečių kalba. Tai 
buvo Biblija, kurią 1455 m. at-
spausdino Johanas Gutenbergas, 
spaudos preso išradėjas.“  Su 
panašiais ir kitais įdomiais faktais 
apie vokiečių kalbą, Vokietiją 
susipažinti buvo galima iš infor-
macinio pranešimo, rodyto per 
gimnazijos TV. O stabtelti ir ap-
tarti posakius iliustruojančius 
piešinius buvo smagu tiek gimna-
zistams, tiek mokytojams. Beje, 
pastarieji turėjo puikią progą 
pademonstruoti savo išprusimą 
apie Vokietiją ir šią kalbą per 
ilgąją pertrauką sudalyvavę vikto-
rinoje. 

Su dideliu susidomėjimu ir ne-
kantrumu buvo sutikti Didždvario 
gimnazistai, atvykę vesti netradi-
cinių vokiečių kalbos pamokų į 
Centro pradinę, Jovaro ir Dainų 
progimnazijas.  

Kuo nustebinti didždvariečius 
turėjo savanoris iš Austrijos Paul 
Müller, kuris vedė pamoką apie 
vokiečių slengą. Kaip abrakadab-
ra skambėjo mums austrišku 
dialektu tariami jo kai kurie žo-
džiai, dainų frazės. Neeilinę gali-
mybę pasiklausyti gyvai vokiškai 

atliekamų dainų Šiaulių miestui 
ir mūsų vokiečių kalbą besi-
mokantiems mokiniams suteikė 

Goethe Institut Vilnius, kuris 
padovanojo UWE KAA (Vokie-
tija) koncertą.  

Vokiečių kalbos savaitę  gimnazi-
joje užbaigėme Protų mūšiu, 
kuriame dalyvavo I-II kl. didždva-

riečių ir  miesto gimnazijų ko-
mandos. Gera nuotaika, aktyvus 
bendradarbiavimas, žinių apie 
vokiškai kalbančių šalių kultūrą 
praplėtimas – tai, dėl ko verta 
organizuoti tokius renginius.  

Vokiečių kalbos savaitės  projek-
tą inicijavo Vokietijos Federaci-
nės Respublikos ambasada Lie-

tuvoje, Goethe`s institutas ir kt. 
organizacijos. Daugiau kaip 230 
institucijų užregistravo  savo ren-
ginius Vokiečių kalbos dienų pro-
ga. Šiaulių Didždvario gimnazija 
taip pat aktyviai prisijungė prie 
šios iniciatyvos. ▪ 

Spalio 4 d. Kaune „Nordplus“ (Šiaurės ir Baltijos šalių 
tarptautinio bendradarbiavimo programa) organizavo 
renginį, kuriame buvo apdovanoti geriausi praėjusio 
etapo projektų dalyviai bei pristatytas naujas programos 
etapas, prasidedantis lapkričio 1 d.   

2017-2019 m.m. Didždvario gimnazijos tarptautinio 
bakalaureato diplomo klasių mokiniai, jų mokytojai kar-
tu su bendramoksliais iš Rygos (Latvija, Rigas Valsts 1. 
gimnazija) ir Tartu (Estija, Mina Harma Gumnasium) 
gimnazijų vykdys „Nordplus“ finansuojamą projektą 
„Mokykimės kelti išmanius tikslus“. Šių metų projekto 
potemė – „Akistata su įvairove“ (angl. „Facing diversi-
ty“), o partnerių vizitas vyks 2018 m. balandžio mėn. 
Didždvaryje. ▪ 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Rima Tamošiūnienė  
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

direktorius Vitalis Balsevičius 
bei Tarptautinio bakalaureato 
diplomo programos koordinato-
rė Rima Tamošiūnienė. Forume 
pristatyta ir teigiamai įvertinta 
Didždvario gimnazijos patirtis 
ugdant gimnazijos bendruome-
nės pilietiškumą, so-cialines 

kompetencijas, įtrauktį, atviru-
mą kaitai.  

Forume buvo numatytos gali-
mos kryptys ir gairės tolimes-
niam trijų Baltijos šalių bendra-
darbiavimui.  ▪ 

Spalio Baltijos forumas 
(angliškai  The Baltic Forum on 
Education for Democratic Citi-
zenship and Human Rights) –  
tai bendras Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos renginys, organizuo-
jamas įgyvendinant projektą 
„Baltic Partnerships for Human 
Rights Education and Education 
for Democratic Citizenship“. 
Projektą finansuoja Europos 
Taryba, įgyvendina Estonian 
Institute of Human Rights 
(Estija), The Youth Leaders’ 
Coalition (Latvija) ir Kultūros 
centras In Actio (Lietuva). Spalio 
17 d. Taline (Estija) vyko Baltijos 
forumas, kuriame dalyvavo 60 
dalyvių  iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.  Forumo tikslas – pas-
katinti švietimo sistemos daly-
vius dalintis gerosiomis prakti-
komis bei prisidėti plėtojant 
tarptautinį bendradarbiavimą.  

Tarp dalyvių buvo ir gimnazijos 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Rima Tamošiūnienė  

Baltijos forumas  

We are citizens of Europe  

BIBLIOTEKA 

Šiaulių Didždvario gimnazijos II kl. mokiniai: Nojus 
Dargis, Martyna Paulauskaitė, Paula Vaidelauskai-
tė, Kornelija Lukytė, ir gimnazijos psichologė Rūta 
Nagelienė 2017 metų spalio 7-15 d. vyko į Slovaki-
ją, Snino, kur dalyvavo Erasmus+ programos jauni-
mo mainų projekte „We are citizens of Europe“.  

Pagrindinės projekto veiklos buvo šios: komandos 
formavimo žaidimai, diskusijos apie pilietiškumą, 
buvimą Europos Sąjungoje, pasirodymo ruošimas 
Slovakijos mokyklos mokiniams, šalių kultūrinės, 
socialinės, ekonominės, politinės situacijos prista-
tymai, gero piliečio savybių aptarimas ir kt. Be to, 
mokiniai susipažino su Slovakijos gamta, istorija, apsilankė vietinėje mokykloje, kurioje pristatė savo šalį, 
gimnaziją.  

Mokinių nuomone, šis projektas buvo labai vertingas: patobulinta anglų kalba, bendravimo ir bendradar-
biavimo, mąstymo įgūdžiai, o svarbiausia sutikti nauji draugai. ▪ 

Paula Vaidelauskaitė  

Spalio mėnesį  
J. Greimo skaitykloje surengtos 

dvi parodos:  
„Spalis - sveikatos mėnuo“  

ir „Dievo ir Tėvynės dainius: 
Maironiui – 155“.  ▪  

Tarptautinės Mokytojų dienos 
proga Didždvario gimnazijos               

A. J. Greimo skaitykloje                        
surengta gimnazijos mokytojų 

leidinių paroda. ▪ 

 

 DĖKOJAME  
TB`3 laidos TB DG Alumni klubo 

narei Akvilei Laukaitytei už  
A. J. Greimo skaityklai  
 dovanotas knygas. ▪ 

 

Gerumo sparnai 

Spalio 20 d. tarptautinė diena be smurto 
prieš vaikus.  

Didždvario gimnazijos jaukumo zonoje    
gimnazistai galėjo pasimatuoti gerumo 
sparnus. ▪ 
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Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė  

Istorijos pamoka muziejuje 
Šiaulių Didždvario gimnazijos 
II a ir II m kl. mokiniai per isto-
rijos pamoką lankėsi „Aušros“ 
muziejuje ir dalyvavo edukaci-
niame užsiėmime „Senovės 
lietuvių papuošalai ir jų gamy-
ba“. Tai buvo puikus užsiėmi-
mas. Mokiniai  pakartojo ir 
įtvirtino turimas žinias apie  
archeologinius dirbinius ir jų 
naudą istorijos mokslui, suži-
nojo, kaip galima nustatyti 
Lietuvos civilizacijos lygį. Mo-
kinius sudomino tai, kad  
menkiausias archeologinis 
radinys yra didžiulė vertybė 
istorikams, nes bet kokia 
mokslinė hipotezė, paremta 
daiktiniais įrodymais, yra ne-
nuginčijamas ir objektyvus  
vienokio ar kitokio istorinio 
fakto patvirtinimas. Archeolo-
giniai radiniai: darbo įrankių 
liekanos, papuošalai, ginklai, 
šarvai, buities reikmenys – tai 
pamatiniai istorijos mokslo 
pagalbininkai ir formuotojai, 
nes rašytinis šaltinis dažnai 
turi tendenciją būti subjekty-
vus. Archeologiniai radiniai, 
kaupiami ir eksponuojami 
muziejuose, yra didžiulis tau-
tos turtas, gyvas liudininkas, 
kaip žmonės gyveno prieš 
daugybę šimtų metų, ką, iš ko 
ir kuo gamino, kam naudojo.  

Mokiniai sėdi jaukioje „Auš-
ros“ muziejaus dirbtuvėje. Ant 
stalo paberta žalvarinių pa-
puošalų. Puiku, pagaliau 
mums leista rankomis paliesti 
muziejaus eksponatus, o ne 
stebėti juos pro muziejaus 
ekspozicijos stiklus. Atrodo, 
smulkmena, bet iš tiesų di-
džiulis privalumas, kai gali 
čiupinėti senovės lietuvių ne-
šiotus žalvarinius papuošalus, 
pajusti jų svorį, pasimatuoti, 
įvertinti ir paspėlioti, kokia 
proga jie buvo dėvimi, ką by-
loja apie savininką. Kas ir ko-
kia proga nešiojo sunkius ir 
masyvius papuošalus, kas – tik 

smulkias sagės. Mokinių fan-
tazijas komentavo muziejaus 
darbuotojas, tapęs didžiuliu 
autoritetu gimnazistams.  

Paskutinis edukacinio užsiė-
mimo etapas: žalvarinio pa-
puošalo gamyba. Kai moki-
niams buvo apie tai pasaky-
ta, jie negalėjo patikėti, kad 
sugebės patys pasigamintu 
panašių papuošalų į tuos, 
kuriuos apžiūrinėjo. Visi gavo 

žalvarinės vielos gabalą ir 
reples. Tad pirmyn, prie dar-
bo! Kiek aistrų, susikaupimo, 
pagalbos vienas kitam ir pri-
vačių konsultacijų, lengvo 
pavydo tam, kuriam lengviau 
paklūsta žalvaris ir replės. 
Savo akimis negalėjau pati-
kėti, kad XXI amžiaus gimna-
zistai, kompiuterinių techno-
logijų fanai, šitaip noriai ir 
aistringai suks iš vielos pap-

rastus papuošalus ir taip 
džiaugsis juos pasigaminę bei 
tuoj pat jais pasipuoš, net 
nesvarstydami, ar jie  tinka 
prie jų aprangos.  

Po šio užsiėmimo mano širdis 
apsidžiaugė, kai išgirdau mo-
kinių klausimą: „Ar dar, moky-
toja, čia ateisim?“ Vadinasi, ši 
istorijos pamoka man pavyko. 
▪ 

Nuotraukos Maksym Malkov 
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Eco volunteers 

Savanoriai gyveno nacionalinio 
parko viduryje įsikūrusioje gy-
venvietėje. Per 17 dienų aplan-
kėme daugiau negu 10 mokyklų, 
vedėme pamokas įvairaus am-
žiaus mokiniams, diskutavome 
apie ekologines problemas, 
kartu organizavome ekologines 
dirbtuves. Didelę projekto dalį 
sudarė eko žygiai į kalnus, 
sprendėme šiukšlinimo proble-
mą nacionaliniame parke. Prisi-
dėjome prie didžiulio ekologinio 
projekto „Góry są w por-

ządku“ („Mountains are 
OK“), kurį organizavo 
mus pasikvietusi organi-
zacija „Qdowa“. Į šį pro-
jektą susirinko per 200 
vaikų iš skirtingų aplinki-
nių mokyklų. 

Per 17 savanorystės die-
nų susitikome ir susidrau-
gavome su savanoriais iš 
kitų šalių: Ispanijos, Bul-
garijos, Makedonijos, 
Kroatijos, Lenkijos. Nors 
savanorių grupėje buvo-
me jauniausios, amžiaus 
skirtumo visai nejautė-
me. Tad savanorystės 
dėka įgijome draugų iš 
įvairių pasaulio kampelių. 

Besibaigiant projektui, 

nacionalinio parko vadovams, 
Karlów ir kai kurių kitų aplinki-
nių miestelių valdžios atstovams 
pristatėme savanorių parengtą 
analizę apie ekologinę situaciją 
Stołowe kalnų nacionaliniame 
parke. Pateikėme pasiūlymų ir 
pastebėjimų, kurie turėtų page-
rinti nacionalinio parko gyveni-
mą. Norisi tikėti, kad susitikimai 
ir pateikta analizė turės įtakos 
planuojant tolimesnius veiks-
mus. 

Džiaugiamės galimybe dalyvauti 
šiame projekte – įgijome išskirti-
nės patirties ir žinių, patobuli-

Rugsėjo 25 - spalio 11 dienomis 
mes, Šiaulių Didždvario gimnazi-
jos III kl. mokinės: Beatričė Kar-
velytė ir Viktorija Povilionytė, 
atlikome savanorišką tarnybą 
Erasmus+ programos Europos 
savanorių tarnybos (EST) pro-
jekte „Eco-volunteers“. Pagrin-
dinės projekto veiklos vyko 
Lenkijos pietvakariuose, prie pat 
Čekijos sienos įsikūrusiame 
Kudowa Zdrój mieste, aplinki-
niuose miesteliuose ir Stołowe 
kalnų nacionaliniame parke. 

Beatričė Karvelytė ir Viktorija Povilionytė  

nome bendravimo įgūdžius anglų 
kalba. Nors projektas truko tik 
17 dienų, bet įgyta patirtis ne-
dings iš mūsų atminties. Kviečia-
me ir skatiname pasitaikius pro-
gai būtinai išbandyti savanorys-
tę, dalyvauti panašiuose projek-
tuose – kiekviena patirtis leidžia 
išmokti, pažinti kažką naujo, o 
tarptautinė savanorystė – gali-
mybė prasmingai mokytis ir pa-
žinti kitas kultūras. ▪ 

 

Būk savanoris 

Didždvario gimnazijos mokiniai, projekto „Būk savanoris – keisk pasaulį 4“ dalyviai, 
aktyviai prisijungė prie Šiaulių mieste jau antrus metus vykstančio socialinio projekto 
„Atrask“, skirto socialinei atskirčiai mažinti.  

Renginį organizavo Šiaulių Rotary ir Auksinio rato rotaract klubai. Renginyje gimnazistai 
savanoriai kartu su VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centro, Šiaulių šv. Apaštalo 
Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centro ir Šiaulių miesto savivaldybės Socia-
linių paslaugų centro padalinio auklėtiniais bendravo, pjaustinėjo moliūgus, kurie finalinio 
renginio metu papuošė Ch. Frenkelio vilos kiemą. Mokiniai su centrų auklėtiniais parengė 
programą, kurią spalio 27 d. pristatė renginyje „Moliūgų šventė 2017“. ▪ 

Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė  
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VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO „ŠĖLTINIS“  
MAŽŲJŲ ŠOKĖJŲ  KRIKŠTYNOS 

Nuotraukos Maksym Malkov 
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dovės Ingos duotus kitų mikro-
organizmų pavyzdžius. Užsiėmi-
mų pabaigoje jaunieji mikrobio-
logai turėjo galimybę pristatyti 
savo darbą ir jo eigą gamtos 
mokslais besidomintiems bend-
raamžiams. 

Jaunųjų biochemikų komanda 
dirbo su dviem mokslininkėmis. 
Pirmą dieną vyko susipažinimas, 
teorinė dalis ir jos taikymas 
praktikoje. Viena mokinių grupė 
skyrė pluoštinių kanapių ir 
kinrožių ekstraktus, pasitelkę 
įvairius skysčius, kaip vandenį ar 
heksaną. Kita mokinių grupė tuo 
pat metu žiūrėjo, kaip įvairias 
bakterijų kolonijas galima sus-
kirstyti į gram-neigiamas ir gram
-teigiamas rūšis skirtingais bū-
dais (pavyzdžiui, KOH (kalio 
šarmo) būdu ar dažymo meto-
du). Antra diena buvo kiek neįp-
rasta, nes mokiniai gamino varš-
kę ir patys ją vertino. Gamino ją 
iš saldaus pieno, „žalio“ pieno, 
rūgpienio ir net iš pieno, kuria-
me buvo įpilti pačių mokinių 
gaminti vandens ir pluoštinių 
kanapių bei kinrožių ekstraktai. 
Įdomiausia, kad mokiniams 
skaniausia buvo varškė su kana-
pių ir kinrožių ekstraktu. Atlikus 
varškių aprašus, vyko intensy-
vus pasiruošimas pristatymui 
savo bendraamžiams. 

Dienos prabėgo greitai ir turi-
ningai. Veiklų pristatymai bend-

raamžiams vyko sklandžiai. 
Labai svarbu, kad mokiniai be 
dalykinių, įgijo ir bendrųjų kom-
petencijų (bendradarbiavimas 
komandoje). Mokiniai neslėpė, 

Spalio 16-17 d. penkiolika Šiau-
lių Didždvario gimnazijos II g ir II 
a klasių mokinių turėjo galimy-
bę išbandyti savo jėgas dirbda-
mi su tikrais mokslininkais ir dar 
labiau pagilinti savo gamtos 
mokslų žinias „Jaunojo Tyrėjo“ 
mobilioje laboratorijoje. Moki-
niai buvo suskirstyti į 3 koman-
das, iš kurių viena dirbo mobi-
liojoje laboratorijoje (mikro-
biologijos sritis), o kitos dvi – 
mokyklos chemijos kabinete 
(biochemijos sritis). 

Jaunųjų mikrobiologų komanda 
dirbo su vadove Inga. Pirmą 
dieną mokiniai susipažino su 
laboratorinių darbų temomis. Jų 
tikslas – išsiaiškinti, kiek užauga 
bakterijų, paimtų nuo neplautų 
ir įvairiai plautų rankų pirštų, 
kiek nuo įvairių daiktų mokyklo-
je (pavyzdžiui, puodelio, stovin-
čio prie budėtojos, vaikinų dušo 
sporto salėje ir kt.),  ištirti, kokie 
produktai (pavyzdžiui, česnakas 
ar imbieras) turi antibakterinių 
savybių. Taigi pirmą dieną vyko 
bakterijų sėjimas petri lėkštelė-
se ant maistinės terpės. Antrą 
dieną mokiniai apžiūrėjo jau 
spėjusias užaugti bakterijų kolo-
nijas, skaičiavo jų vienetus ir 
rūšis, stengėsi nustatyti, kur 
auga kokia bakterija. Vėliau jie 
turėjo galimybę apžiūrėti jas per 
mikroskopą, prieš tai nudažę 
kolonijas specialiu Gramo dažų 
rinkiniu bei stebėti įvairius va-

Rugilė Drazdovaitė ir Viktorija Rupšytė  

Mokymasis „Jaunojo Tyrėjo“ laboratorijoje  

kad „Jaunojo Tyrėjo“ mobiliosios 
laboratorijos jau pasiilgo ir lauks 
kitų susitikimų! ▪ 

Nuotraukos Viktorijos Rupšytės  
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Nuotraukos Mert Ataman 



Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Didždvario gimnazijoje 
įgyvendinama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendroji programa. Biologijos 
mokytoja Kristina Muraškienė spalio 17-18 d. 
dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotuo-
se mokymuose, kuriuose turėjo galimybę išsiaiš-
kinti esminius Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai programos akcentus, diskutuoti 
ir dalintis patirtimi apie tai, kaip realizuoti Svei-
katos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
programą integruojant jos turinį į įvairių dalykų 
pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas. 2017 m. 
gruodžio 7-8 d. vyks II sesija, 2018 m. numatyta III sesija.  ▪ 

Džiugu, kad  mūsų gimnazija turi 
gražią tradiciją – rudenį organi-
zuoja pilietiškumo akciją, kurios 
metu gimnazistai tvarko Lietuvos 
tremtinių ir rezistentų amžino 
poilsio vietas Šiaulių miesto 
Ginkūnų kapinėse. Tokia akcija 
vyko ir šiemet.   

Spalio 20 dieną nemaža grupė  I-
II klasių mokinių talkino vieninte-
lėse Lietuvoje esančiose Šiaulių 
Politinių Kalinių ir Tremtinių kapi-
nėse. Jose palaidoti 1940-1953 
m.  politiniai kaliniai, tremtiniai ir 
jų šeimų nariai.  

Gavę darbo įrankius, kibome į 
darbą. Vieni, gavę grėblius, pasi-
raitojo rankoves ir grėbė lapus, 
antri krovė lapus į maišus, na o 
treti nešiojo lapų prigrūstus mai-
šus į jiems skirtas vietas. Mūsų 
darbą lydėjo puikus oras ir džiugi 
nuotaika, tad net nepajutome, 
kai prikimšome didžiulius maišus 
auksaspalvių lapų.  

Pus lap is  17  Nauj ien la išk is  „Antr ie j i  namai “  2017 m.  spa l is  

Spalio 25-ąją Didždvario gimnazija minėjo 
Konstitucijos dieną. Istorijos mokytojų                                

iniciatyva surengta akcija –  didždvariečiai   
pakviesti pasitikrinti Konstitucijos žinias.  ▪ 

Prasminga tradicija  

Tremtinių kapinių teritoriją 
prižiūri politiniai kaliniai ir trem-
tiniai, priklausantys Šiaulių sky-
riui. Dauguma jų jau garbingo 
amžiaus, todėl džiaugiasi mūsų 
bei kitų miesto gimnazijų inicia-
tyva – padėti sutvarkyti šias 
unikalias kapines. Malonu, kad 
talkininkų laukia ir už darbą 

Šiaulių valstybinės kolegijos 
viešųjų ryšių specialistei 

Urtei Drąsutytei,  
Sveikatos priežiūros 

fakulteto dekanei  
Gintai Gerikaitei,  

Verslo ir apskaitos katedros 
vedėjai Erikai Jonuškienei, 
dėstytojams ir studentams 
už suteiktas žinias, įdomius, 

smagius, informatyvius, 
motyvuojančius praktinius 

užsiėmimus Didždvario 
gimnazijos mkiniams.  ▪ 

DĖKOJAME! 

Rengimas šeimai  

Norime pasidžiaugti! 

Buvęs didždvarietis, debatų 

klubo prezidentas Liudas 

Vinkleris, kuris dabar                         

studijuoja Kings College 

(Londonas), atstovaus šio 

universiteto komandai                  

pasaulio universitetų debatų 

čempionate Meksikoje. ▪ 

DEBATAI 

Istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė 

nuoširdžiai dėkoja Politinių Kali-
nių ir Tremtinių Sąjungos Šiaulių 
skyriaus pirmininkė Valerija 
Jokubauskienė, narys Eduardas 
Manovas. 

Talkinusius gimnazistus maloniai 
nustebino žmonių, atėjusių lan-
kyti savo artimųjų kapus, padėka 
už pagalbą. 

Manau, kad mokiniams ši talka 
buvo labai prasminga ir kad ji 
taps dar viena mūsų gimnazijos 
tradicija. ▪ 

Nuotrauka: Eduardo Manovo  

 

Spalio 23 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos                   

IS klasės mokiniai tvarkė                                               

senąsias (Talkšos) kapines. ▪ 

Nuotrauka: Inesos Tamulionytės 
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