
Ši konferencija – tęsinys pilietiš-
kiausių mokyklų sambūrio, kurį 
pradėjo organizuoti Didždvario 
gimnazija, norėdama suburti Lie-
tuvos mokyklas ir organizacijas, 
kurioms buvo perduota Gedimino 
bokšto vėliava. Konferencijos 
tikslas – dalintis gerąja patirtimi 
ugdant pilietiškumą mokyklose, 
puoselėti naujas tradicijas, inici-
juoti naujas veiklas, kurios padės 
jaunajai kartai tapti savo šalies 
patriotais ir vertybių puoselėto-
jais.  

Į susitikimą Didždvario gimnazijo-
je atvyko ne tik Gedimino bokšto 
vėliavą gavusios mokyklos: Vil-
niaus Senvagės, Kauno Kovo 11-
osios vidurinių mokyklų, Šal-
čininkų Lietuvos tūkstantmečio, 
Telšių Žemaitės ir Kelmės raj. 
Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio 
gimnazijų  atstovai, bet ir 
Didždvario gimnazijos draugai iš 
Šiaulių J. Janonio gimnazijos bei 
Lietuvos moksleivių sąjungos. 
Konferencijos-praktikumo daly-
viai išklausė buvusių didždvariečių 
pranešimų, suteikusių galimybę 
pamąstyti apie meilę, pagarbą 
tėvynei – juk lapkričio 16 diena 
taip pat yra ir Tolerancijos diena.  
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME  

Respublikinės konferencijos-
praktikumo  

„MES PILIETIŠKI“ 
rėmėjams: 

 

Vidai Kantauskienei               
UAB „Dovira“,  

Nerijui Varžaičiui UAB 
„Starpakas“, 

Gyčiui Leliukui  

UAB „7 Ievos namai“,  

UAB „Prezo“ kolektyvui,  

UAB vaistinė „Valerijonas“ 
direktorei                                   

Almyrai Girdenienei, 

UAB „Žirginėlis“.  

Beatričė Venckutė 
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Konferenciją pradėjo Reut insti-
tuto Tel Aviv tyrimų asistentas 
Isandrijus Linkus papasakojimu 
apie pilietiškumo sampratą Lie-
tuvoje. Mokiniai kūrybinėse 
dirbtuvėse diskutavo su buvu-
siais didždvariečiais – komiku 
Luku Ramonu, Šiaulių dailės 
galerijos kultūrinės veiklos vady-
bininke Monika Domeikiene, 
menininke Živile Žvėrūna, Šiaulių 
m. savivaldybės P.Višinskio vie-
šosios bibliotekos komiksų cent-
ro edukatoriumi Tomu Januške-
vičiumi, politikos komentatore 
Justina Poškevičiūte, advokatu 
Dominyku Vanhara. Grupių mo-
deratoriai džiaugėsi šiuolaikiniu  
pilietišku, patriotišku ir perspek-
tyviu jaunimu.  

Užsiėmimus vykdė ir Didždvario 
gimnazijos psichologė Rūta Na-
gelienė, kuriai padėjo antrokai: 
Nojus Dargis, Paula Vaidelaus-
kaitė, Kornelija Lukytė ir Marty-
na Paulauskaitė.  

Dalyviai pasisėmė žinių apie 
humorą pilietinėje visuomenėje, 
savanorystę, teisės ir teisingumo 
santykį, pasaulio ir Lietuvos 
piliečius bei, žinoma, apie pačią 
pilietiškumo reikšmę. Daug 

įžvalgų išsakyta atliekant  refleksi-
jas.  

Renginio pabaigoje didždvariečiai 
miesto svečiams pasiūlė dar vieną 
užsiėmimą – žygį „Susipažinkime, 
čia mūsų miestas – Šiauliai“. Paro-
dytos ir pristatytos populiariau-
sios miesto vietos.  

Už įdomias veiklas bei konferenci-
jos sėkmę dėkojame aktyviau-
siems renginio organizatoriams 
gimnazistams: Šarūnui Laurinavi-
čiui, Ugnei Pališaitytei, Paulinai 
Maskaliovaitei, Beatričei Vencku-
tei, mokinių seimo pirmininkui 
Dominykui Jokubauskui, gimnazi-
jos mokinių savivaldos preziden-
tei Beatričei Rastaitytei bei savi-
valdos koordinatorei, neforma-
laus ugdymo ir pagalbos skyriaus 
vedėjai Daivai Trijonienei.  

Susitikimo dalyviai pažvelgė į 
pilietiškumą pro visai kitą prizmę 
bei pasisėmė daug patirties, tei-
giamų emocijų bei žinių. Tikimės, 
kad mūsų kelionė tęsis ir toliau, o 
ši konferencija taps kasmetine 
gražia tradicija. ▪ 

LAPKRIČIO 16 DIENĄ ĮVYKO RESPUBLIKINĖ ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZI-

JOS MOKINIŲ SAVIVALDOS KONFERENCIJA-PRAKTIKUMAS „MES PILIETIŠKI“. 

Konferencija-praktikumas „Mes pilietiški“ 
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  „DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS IR PROGIMNAZIJŲ BENDRADARBIAVIMO JUNGTYS“ 
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Prancūzų institutas 

Lapkričio 24 d. pirmą kartą sumanyta Šiaulių miesto moksleiviams, besimo-
kantiems prancūzų kalbos, surengti išvyką į Vilnių, Prancūzų institutą. Išvykoje 
dalyvavo Didždvario, Juliaus Janonio, Saulėtekio, Stasio Šalkauskio gimnazijų 
bei „Juventos“, Medelyno bei Gegužių progimnazijų moksleiviai. 

Prancūzų institute moksleiviai buvo padalinti į dvi grupes: jaunesnieji dalyvavo 
prancūzų kalbos pamokėlėje ir tikrino savo žinias, vyresnieji turėjo galimybę 
susipažinti su Prancūzų Instituto direktoriumi, ponu Jean-Marie Sani, kuris 
tarė sveikinimo žodį, ir sužinoti apie studijas Prancūzijoje bei tarptautinius 
DELF egzaminus.  

Be to, buvo aplankytas Telia nemuziejus, kuris papildė mokinių žinias apie  
Vilniaus miesto istoriją. ▪ 

Prancūzų k. mokytoja Jūratė Šimkuvienė 

piešusiais teatro mokytojais iš 
visos Lietuvos. Aplankėme bib-
liotekos dirbtuves ir paskutinę 
stotelę – Vaikų ir jaunimo litera-
tūros departamentą. Po to mū-
sų laukė Vilniaus universitetas: 
Filologijos fakultete išklausėme 
pasakojimo apie fakulteto istori-
ją, apsilankėme Didžiojoje salė-
je, kurioje kasmet vyksta diplo-
mų įteikimo šventė, taip pat 
turėjome galimybę užeiti į ob-
servatoriją ir užlipti į joje esantį 
bokštą bei pasigrožėti Vilniaus 
panorama iš aukštai. Susipaži-
nome su universiteto vidiniu 
kiemeliu, pavadintu Mykolo Ka-
zimiero Sarbievijaus vardu. Šv. 
Jonų bažnyčioje, išklausėme 
pasakojimą apie jos įkūrimą, 
sudėtingą gyvavimo istoriją.  

Paskutinis objektas – Lietuvių 

kalbos institutas, kuris veiklomis 
tikrai nenusileido prieš tai buvu-
siems. Darbuotojas, vedęs eks-
kursiją, papasakojo apie lietuvių 
kalbos, įvairių žodžių kilmę. 
Sužinojome, kad seniausi lietu-
viški žodžiai: vilkas, širdis, ber-
žas, avis, kad mūsų lietuvių 

Lapkričio 16 d., Tarptautinę 
tolerancijos dieną, Didždvario 
gimnazijos II p ir II b klasių mo-
kiniai su lietuvių kalbos mokyto-
jomis: Vida Balčiūniene ir Jolan-
ta Valančiene, vyko į lituanistinę 
ekskursiją „Pažįstame ir atran-
dame kitokį Vilnių“.  

Pirmiausia, atvykę į Vilnių, apsi-
lankėme Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. 
Buvo įdomu pamatyti visai ne-
seniai restauruotą biblioteką. 
Stebino jos erdvės ir šviesus 
interjeras. Sužinojome, jog bib-
liotekoje dabar yra per 5 milijo-
nus knygų. Parodų salėje apžiū-
rėjome šiuo metu eksponuoja-
mas seniausias bibliotekos kny-
gas. Vėliau mus nusivedė į muzi-
kos ir vizualiųjų menų skaityklą, 
kur susitikome su ten komiksus 

kalbos tėvu laikomas Jonas Jab-
lonskis yra ir mokyklinių vadovė-
lių pradininkas. Ekskursiją po 
institutą užbaigėme tarmiškai 
dainuodami dainas.  

Tokį Vilnių išvydome pirmąkart! ▪ 

Gabrielė Tubutytė, II p kl.  Pažinome ir atradome kitokį Vilnių  
Nuotraukos: Austėjos Valčiukaitės  

 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS                       
TĖVŲ KLUBAS JAU RUOŠIASI 

 KALĖDOMS – GAMINA ŠVENTINES              
DEKORACIJAS.  

 

Nuotraukos: Auksės Vandienės 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Lapkričio 10 d. Didždvario gimnazijoje sulaukėme viešnios iš Jung-
tinės Karalystės – Vidos Boateng, kuri bendradarbiauja su „Body 
and soul", „Youth Stop AIDS", „A21" organizacijomis. Susitikime 
dalyvavo II p, TB1 ir IV kl. mokiniai bei skyriaus vedėja Rūta Almi-
nienė, istorijos mokytojas Paulius Baranauskas ir gimnazijos psi-
chologė Rūta Nagelienė. Viešnia pasakojo apie savanoriavimo 
užsienyje galimybes, pristatė savo patirtį savanoriaujant Ganoje, 
Amerikoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje ir įvairiose Jungtinių Karalys-
čių organizacijose. Mokiniai buvo skatinami padėti kitiems, suvok-
ti ir įvertinti tai, ką turi, kokios yra galimybės pasidalinti  su tais, 
kurie turi mažiau. ▪ 

Psichologė Rūta Nagelienė 

Tarptautinė savanorystė 

Lapkričio 8 d. Didždvario      
gimnazijos A. J. Greimo                

skaitykloje atidaryta Im ir Ig 
klasių mokinių projektinių 

darbų paroda  
„Iš arti. Mikroorganizmai“.  

Šie darbai – tai bendras dailės 
ir biologijos pamokų                    

projektas, kuriuo siekta                              
pagilinti mokinių žinias,                    
išplėsti akiratį, mokytis                      

interpretuoti. ▪ 

BIBLIOTEKA 

„Knygų Kalėdos“, telkiančios skaitytojus ir knygos bičiulius, šiemet vėl kviečia dovanoti naujų knygų savo 
bibliotekai. Savo biblioteką turime mes visi, tik gal dar nesame jos atradę, pažinę, atnaujinę ryšio.  

Juk  biblioteka – tai bendruomenė.  Bibliotekos yra mūsų mokyklose, universitetuose, jos yra mūsų mies-
tuose ir miesteliuose, o kartais – mūsų kaimynystėje. Jos padeda mums augti, mokytis, tobulėti, atrasti 

knygą, kurią skaityti yra tiesiog smagu. Biblioteka – saugi erdvė visiems.  

Jau septintą kartą „Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti knygas SAVO bibliotekai – galbūt galime prisidėti prie 
mokyklos, kurią baigėme, gerovės, gal atnešti knygą į savo gimtojo miestelio biblioteką,  tapti nuolatiniu 

bibliotekos skaitytoju. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos biblioteka kviečia gimnazijos bendruomenę aktyviai įsijungti į                              
„Knygų Kalėdų“ akciją ir padovanoti gimnazijos bibliotekai naujų knygų.  

Skaitykime, dovanokime, dalinkimės! 

V. Mykolaitis-Putinas, „Altorių šešėly“. 
R. Gavelis, „Jauno žmogaus memuarai“. 
S. Nėris, „Lauk manęs“. 
O. Vaildas, „Doriano Grėjaus portretas“. 
V. Krėvė, „Proza“. 
J. V. Gėtė, „Faustas”. 
D. Oploskaitė, „Ir vienąkart, Riči“. 

L. Slušnys, D. Šukytė, „Ką gali mokytojas“. 
L. Gounelle, „Ir tu atrasi lobį, kuris slypi tavyje“. 
A. Toliatas, „Žmogaus ir Dievo metai”. 
V. Mačernis, „Vėl žemės ilgesy”. 
R. Šarknickas, „Šarkos sielos šauksmas”. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (7-as pataisytas 
ir papildytas leidimas). 

PAGEIDAUJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS 

Lapkričio 29 d. „Transparency international“ Lietuvos 
skyrius surengė pirmąjį seminarą „Sąžiningumo mo-
kyklų tinklo“ nariams, kuriame dalyvavo Tarptautinio 
bakalaureato skyriaus vedėja Rima Tamošiūnienė. Su 
23 dalyviais iš skirtingų Lietuvos vietovių buvo disku-
tuota, kokias sąžiningumo ir skaidrumo iniciatyvas 
mokyklų bendruomenės gali įgyvendinti pačios.  

Rima Tamošiūnienė pristatė Didždvario gimnazijos 
patirtį – parengtą Akademinio sąžiningumo tvarkos 
aprašą (kuriame ypatingas dėmesys skiriamas darbo 
su šaltiniais įgūdžių formavimui), mokyklos parengtą 
sąžiningumo deklaraciją – ją galima rasti kiekvienoje klasėje. „Sąžiningumo mokyklų tinklui“ jau priklauso 
kas dešimta Lietuvos mokykla! ▪ 

TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė 

Sąžiningumo mokyklų tinklas  

 

Nuotrauka: „Transparency  

International“ Lietuvos skyrius  
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Istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė 

profesoriaus gebėjimas kalbėti  
įtaigiai ir paprastai. Įdomiausia 
tai, kad jis net ne istorikas! L. 
Mažylis, chemijos mokslų dakta-
ras, habilituotas vadybos ir ad-
ministravimo daktaras, politolo-
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Lapkričio 25 d. I g kl. mokiniai 
lankėsi Vilniuje, 7-ojoje mokyklų 
įrangos, mokymo priemonių ir 
technologijų parodoje „Mokykla 
2017“, ir dalyvavo keturiuose 
praktiniuose užsiėmimuose: 

1. Kopūstų chemija 

Mokiniai susipažino su paslaptin-
guoju chemijos pasauliu, o tiks-
liau – su rūgštimis ir šarmais 
(bazėmis). Iš kopūstų gamino 
indikatorių, kurį panaudojo kas-
dienių produktų ir buityje nau-
dojamų medžiagų (acto, gaiviojo 
gėrimo „Sprite“, vamzdžių valik-
lio) tyrimui,  sužinojo, kodėl  
naudinga žinoti, kurios medžia-
gos yra rūgštys, o kurios – šar-
mai.  

2. Kofeino kristalai 

Mokiniai gamino kofeino krista-
lus iš kofeino tablečių (jas trynė, 
kaitino mišinį mikrobangų kros-
nelėje, tyrinėjo mikroskopu). 
Jiems kilo ne vienas klausimas: 
Kodėl kavos ir energiniai gėrimai 
mums suteikia daug energijos? 
Kiek vidutiniškai turėtume suvar-
toti kofeino per dieną ir kas atsi-
tinka, kai jo vartojama per daug? 
Kokia kofeino tablečių paskirtis ir 

ar jų sudėtyje yra kitų ingredientų 
negu kofeinas? Po praktinių užsiė-
mimų gimnazistai galėjo atsakyti į 
visus klausimus. 

3. Plaučių ir širdies tyrimas 

Mokiniai tyrinėjo tikrą kiaulės 
širdį ir plaučius! Demonstruodami 
gyvūnų organų pavyzdžius, orga-
nizatoriai  paaiškino, kaip veikia ir 
gyvybę palaiko ir žmogaus vidaus 
organai. Gimnazistai  ne tik atliko 
įvairius testus su širdimi bei plau-
čiais, bet ir juos prapjovę tyrinėjo. 

4. Plazmolizė 

Mokiniai, dirbdami poromis, ruo-
šė skirtingų koncentracijų gliuko-
zės tirpalus. Kad juos pagamintų,  
reikėjo prisiminti matavimo dy-
džius ir formules.  Taip jie  pato-
bulino  preparatų ruošimo ir dar-
bo su mikroskopu įgūdžius. Stebė-
dami raudonojo svogūno ląstelių, 
paveiktų skirtingų koncentracijų 
gliukozės tirpalais, mėginius, gau-
tus rezultatus palygino. „Kahoot“ 
programa įtvirtino įgytas prakti-
nes žinias.  ▪ 

Tirk, kad geriau suprastum SVEIKINAME! 

Didždvario gimnazijos 
 tinklininkės Lietuvos mokyklų 

žaidynių antro etapo varžybose 
laimėjo II vietą :  

Natalija Verbinskaitė, Greta 
Abramavičiūtė, Natalija Am-
brazaitė, Dominyka Bražėnai-
tė,  Patricija Jurevičiūtė, ko-

mandos kapitonė Šarūnė Pen-
kauskaitė, Gabija Dvaržecky-
tė,  Medeinė Patkauskaitė,   

Emilija Bočkutė, Auksė Juškaitė.  
Kūno kultūros mokytoja  

Rima Kasiliauskienė. ▪ 

I p kl. mokinys  
Matas Vasiliauskas Šiaulių teniso 
mokykloje vykusiame reitinginių 

turnyrų Top-8 finaliniame 
turnyre 16 m. ir jaunesnių vaikinų 

grupėje užėmė  
I vietą. ▪  

Nuotrauka: Šiaulių Teniso 
mokykla 

 

Lapkričio 30 d. II g kl. mokiniai: 
Deimilė Jaselskytė ir Lukas 

Kvietkauskas, dalyvavo Jovaro 
progimnazijos organizuotoje 

konferencijoje „Aš, mokykla ir 
sėkmė“, o gruodžio 1 d. –

S.Daukanto gimnazijos                   
organizuotoje respublikinėje 

konferencijoje „Menas mokytis 
ir tyrinėti“. Deimilė ir Lukas 
pristatė pranešimą apie bio-

technologijų pamokas Didždva-
rio gimnazijoje.  ▪ 

gas, visuomenės veikėjas, akcen-
tavo, kad mintis, nedavusi jam 
ramybės – rasti šį  Lietuvai  svar-
bų dokumentą, pasiteisino su 
kaupu.  ▪ 

Išvyką organizavo biologijos mokytoja Kristina Muraškienė                                        

ir chemijos mokytoja Virginija Savickaitė. 

Susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu  
III A kurso klasės mokiniai daly-
vavo susitikime su ypatingu 
žmogumi – Kauno Vytauto Di-
džiojo universiteto profesoriumi 
Liudu Mažyliu. Jo vardą dabar 
žino kiekvienas: šių metų kovo 
29 d. Vokietijos diplomatiniame 
archyve jis surado 1918 m. Va-
sario 16-osios Lietuvos Neprik-
lausomybės akto originalą lietu-
vių kalba, ieškotą beveik šimt-
metį. Šiaulių jaunimui jis kalbėjo 
apie beveik šimto metų senumo 
įvykius: kaip Lietuva įgyvendino 
Vasario 16-osios  Nepriklauso-
mybės aktą ir kas įvyko, kad 
dokumentas, įamžinęs šį faktą, 
pagaliau buvo surastas. 

Susitikimas paliko neišdildomus 
įspūdžius, padėjo prisiminti 
ankstesniais metais išsiaiškintus 
Lietuvos valstybingumo siekio 
vingius. Mokinius itin sužavėjo 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Lapkričio 17 d. II-IV kl. mokiniai 
klausėsi lektoriaus Emilijaus Gri-
ciaus paskaitos apie kritinį mąs-
tymą. Kalboje buvo akcentuota, 
kad kritinis mąstymas – tai indivi-
dualus ir nepriklausomas mąsty-
mas, tai  darbas, kurį kiekvienas 
turi atlikti asmeniškai, tai garan-
tas neklysti, teisingai suvokti 
save ir pasaulį. Žmogus, nege-
bantis kritiškai mąstyti, negeba ir 
komunikuoti. Prieita prie išvados, 
kad žmogus turi lavinti skaitymo 
įgūdžius, bendrauti rašydamas ir 
kurdamas tekstus – taip ugdo-
mas kritinis mąstymas. Po pas-
kaitos mokiniai dar ilgai diskutavo, bandė atpažinti save lektoriaus pateiktuose pavyzdžiuose ir situacijo-
se.  ▪ 

Profesijos patarėja Laima Vielikėnienė 

Kodėl nebėra kritinio mąstymo? 

I s klasė – projekto „Neformaliojo vaikų švietimo 
paslaugų plėtra“ dalyvė 

KARJERA 

Lapkričio 17 d. I s kl. mokiniai, su 
kuratore Inesa Tamulionyte bei 
kūno kultūros mokytoja Rima 
Kasiliauskiene pagal projektą 
„Neformaliojo vaikų švietimo 
paslaugų plėtra“ vyko į Vilnių, į 
edukacinį užsiėmimą „Teatras 
kitaip". Ten mus pasitiko teatro ir 
kino aktorė, renginių ir projektų 
režisierė, choreografė Gintarė 
Čepukonytė. Iš pradžių mėginome 
atlikti keletą pratimų, kurie padė-
jo atsipalaiduoti ir išeiti iš komfor-
to zonos. Kai šiek tiek pasijutome 
laisviau, klausydami muzikos, šo-
kome, tai leido geriau pajusti 
save, susilieti su muzika. Užsiėmi-
mo kulminacija – bendri mūsų 
vaidinimai, visiems suteikę pliūps-
nį gerų emocijų, juoko. Užsiėmi-
mo pabaigoje Gintarė mums pa-
rūpino perukų, kuriais pasipuošę 
sudalyvavome fotosesijoje.  

Po šio pusantros valandos užsiė-

mimo vykome į tik dvejus metus 
gyvuojantį Nacionalinį saugomų 
teritorijų centrą, apie kurį girdėjo-
me iš savo geografijos mokytojos 
Snieginos Raubaitės (ji ir užduočių 
davė). Centro gidė papasakojo šio 
pastato istoriją, nuvedė į patalpą, 
kuri sukėlė visų nuostabą: auga-
lai, paukščiai, ant sienų ropojan-
tys gyviai, o virš galvų – debesys. 
Kitoje patalpoje sužinojome apie 

Lietuvoje ir pasaulyje saugomas 
vietas, pažiūrėjome filmuotą me-
džiagą apie Labanoro girią, turėjo-
me galimybę apžiūrėti ekspona-
tus iš įvairiausių Lietuvos vietų ir 
pažaisti interaktyvų žaidimą su 
kvarciniu smėliu.  

Džiaugiamės, kad galėjome daly-
vauti viename iš šio projekto 
užsiėmimų. Nauja patirtis visada  
naudinga.  ▪ 

Klaudija Masandukaitė, I s kl.  
Nuotrauka: Maksym Malkov 

Ekonomikos ir lyderystės                     
mokyklą lanko                                           

17 didždvariečių.  
Lapkričio 30 d.  vykusioje Šiaulių 

Verslo ir pasiekimų parodoje                         
mokiniai sulaukė nemažai                  

lankytojų, kurie ne tik domėjosi, 
bet ir įsigijo mokinių                                

parduodamos produkcijos.  ▪       

„Mokykla 2017“ 
 

Lapkričio 25 d. Vilniuje, LITEXPO vykusioje  parodoje „Mokykla 

2017“ aktyviai dalyvavo ir Šiaulių Didždvario gimnazija.  

Chemijos mokytoja Virginija Savickaitė ir kuratorė Julija Munin-

gienė Atradimų  laboratorijoje vedė tris „Katino Molio chemijos 

eksperimentai“ užsiėmimus. ▪ 

 

2017 m.  lapkričio 28 d.  

I a klasei matematikos pamoka 

(mokytojas Eugenijus Buivy-

das), kurią vedė prof. dr. Darius  

Šiaučiūnas, vyko Šiaulių  

universiteto technologijų,  

biomedicinos ir fizinių mokslų 

fakultete.  

Pamokoje sužinojome  

parabolės, tiesės ir hiperbolės 

ypatybes, analizavome įvairius 

parabolės atvejus, grafikus.  

Ši pamoka privertė visus akty-

viai dalyvauti. Supratome, kad 

matematika yra labai įdomi 

disciplina. 
 

Kasparas Gruslys, I a kl. 

SVEIKINAME MATEMATIKŲ               

KOMANDĄ: 
 

Medeinę Patkauskaitę (I a kl.),  

Armandą Kondrošką (II m kl.). 

Rimantą Ernestą (III kl.), 

ketvirtokus Vismantą 

Stonkų, Žygimantą Kramenką,  

užėmusius III vietą  

Šiaulių miesto matematikos 

komandiniame konkurse, Šiaulių 

Stasio Šalkauskio gimnazijos 

įsteigtam prizui laimėti. 

Dėkojame matematikos  

mokytojams: Rimai Ernestienei, 

Irenai Baranauskienei, Eugenijui 

Buivydui ir Vincui Tamašauskui. 
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Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė  

Tolerancija nepriklausomoje Lietuvoje ir sovietmečiu  
Lapkričio 16 d. Didždvario gimna-
zijos nemaža dalis dešimtokų 
vyko į Lietuvos Respublikos Seimą 
ir Genocido aukų muziejų. Šių 
dviejų objektų lankymas buvo 
pasirinktas neatsitiktinai, nes 
sugretinus  vienos  iš atviriausių 
demokratinės Lietuvos valdžios 
institucijų darbą ir jos narių po-
žiūrį į žmones bei  išgirdus infor-
maciją genocido muziejuje apie 
sovietmečiu vykdytus žiaurumus 
prieš besipriešinančius šiam reži-
mui žmones, mokiniai nesunkiai 
galėjo padaryti išvadas ir atsakyti 
į klausimus: Kas yra tolerancija? 
Kodėl  ją reikia puoselėti ir vertin-
ti? 

LR Seime buvome laukiami. Sei-
mo nariai noriai bendravo su 
gimnazistais: pasakojo apie darbo 
organizavimą, aiškino sudėtingą 
įstatymų priėmimo mechanizmą. 
Rankos paspaudimas, nuotrauka, 
galimybė užduoti necenzūruotą 
klausimą – tai malonios detalės, 
pozityviai nuteikusios tiek mane, 
tiek mokinius. Sovietmečiu moki-
niai net pasvajoti negalėjo apie 
tokį  bendravimą su valdžios žmo-
nėmis. Lydimi Seimo narių padė-
jėjų apžiūrėjome Seimą. Svar-
biausia ugdomąja priemone tapo 
galimybė pamatyti 1992 m. išleis-
tą Lietuvos konstitucijos origina-
lą. Gimnazistai pasijuto tikrais 
šiuolaikinės istorijos kūrėjais, 
apsilankę senojoje Seimo salėje, 
kurioje 1990 m. kovo 11 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos Nepriklauso-

mybės atkūrimo aktas. Tai buvo 
prisilietimas prie gyvosios istori-
jos. Kai po poros mėnesių istori-
jos pamokose mokysimės apie 
„Dainuojančios revoliucijos“ 
įvykius Lietuvoje, neabejoju, kad 
mokiniai prisimins šią salę, o 
seimo nario padėjėjos Kamilės 
Šeraitės informacija padės leng-
viau suprasti analizuojamą te-
mą. Be to, mokiniai turėjo nere-
alią galimybę – pasėdėti už pre-
zidentinio stalo. Taigi daug įspū-
džių, prasmingos ugdomosios 

informacijos apie pagrindinės 
Lietuvos įstatymų leidžiamosios 
institucijos darbą, pokalbiai su 
seimo nariais – tai viena iš pras-
mingiausių pamokų apie tole-
ranciją. 

Išvykos metu lankėmės Lietuvos 
Genocido ir rezistencijos muzie-
juje. Tai buvęs KGB kalėjimas 
sovietmečiu, kur buvo kalinami, 
tardomi ir žudomi politiniai 
kaliniai. Ekskursijos vadovas 
nuosekliai ir išsamiai papasako-

jo apie sovietmečiu buvusį žmo-
nių beteisiškumą, pareigūnų 
savivalę, žmonių kankinimą. Išgir-
dę informaciją, mokiniai buvo 
šokiruoti, o pamatę kalinių kame-
ras, mirties bausmės vykdymo 
patalpas, negalėjo patikėti, kad 
kažkada tai galėjo vykti. Manau, 
apsilankymas muziejuje jiems 
padėjo suvokti, kad nepaisant 
kylančių problemų šiandieninėje 
Lietuvoje, demokratija yra didžiu-
lė vertybė ir būtina ją tausoti.▪ 
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Lapkričio 16 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos II a, II g ir II m kl. mokiniai paminėjo Tolerancijos dieną  išvyka  į Vilnių.  Kelionės tikslas – aplanky-

ti Lietuvos Respublikos Seimą ir Genocido aukų muziejų. Ekskursija prasidėjo LR Seime. Konferencijų salėje vyko susitikimas su Seimo nariais: 

Laurynu Kasčiūnu, Mykolu Majausku, Vytautu Juozapaičiu ir Žygimantu Pavilioniu. Seimo nariai mums papasakojo apie naujai priimtą 

„Magnickio“ įstatymą, supažindino su sudėtinga įstatymų priėmimo tvarka. Turėjome galimybę apsilankyti Plenarinėje posėdžių, Prezidento ir 

Kovo 11-osios salėse.  Pastarojoje 1990 m. kovo 11-ąją LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai pasi-

rašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Džiugu, kad ekskursiją vedė buvusi didždvarietė, Seimo nario Lauryno Kasčiūno padėjėja Ka-

milė Šeraitė ir Seimo nario Žygimanto Pavilionio padėjėjas Albert Komar.  

Kelionę tęsėme Genocido aukų muziejuje. Jame apžiūrėjome muziejaus ekspozicijas, kuriose atskleidžiamas šalies  nepriklausomybės praradi-

mas, sovietų valdžios vykdytos represijos, tautos kova už nepriklausomybės atgavimą. Apžiūrėjome buvusį KGB vidaus kalėjimą, išgirdome 

pasakojimą apie jame kalintų žmonių patirtas kančias ir pastangas neprarasti žmogiško orumo, tikėjimo ir vilties. Diena išties praėjo turiningai. 

Buvo įdomu susipažinti su skaudžia mūsų šalies praeitimi, dabartiniu politiniu gyvenimu, supratome, kad sovietmečiu kalbos apie toleranciją 

nė būti negalėjo. ▪ 

Tolerancijos dienos išvyka 
Ieva Kucinaitė, II g kl.  



kaip teisin-
gai pateik-
ti anketų 
klausimus 
respon-
dentams, 
kaip adap-
tuoti infor-
maciją pa-
gal tikslinę 
auditoriją 
ir kt. 

Taigi kon-
ferencijoje 
buvo pa-
teikta daug idėjų, kaip išsaugoti 
gamtą, švarią, neužterštą, ak-

centuota, kad kiekvieno žmogaus 
nedidelis darbas gali atnešti di-
džiulį rezultatą.  ▪ 
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2017 m. lapkričio 9 d. 
Didždvario gimnazijos II a kl. 
mokiniai dalyvavo konferen-
cijoje „Švietimo priemonių 
taikymas priimant darnius 
sprendimus aplinkai“, kuri 
vyko Šiaulių Valstybinės kole-
gijos, Verslo ir technologijų 
fakulteto II rūmuose. Konfe-
rencijoje buvo pristatyti trys 
šiandienai aktualūs praneši-
mai: „Didelio gabarito atliekų 
tvarkymai“, „Anketos sudary-
mo ypatumai“ ir „Didelių 
gabaritų atliekų tvarkymo 
situacija Šiaulių mieste“, ku-
riuos skaitė Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo centro eko-

logė Inga Grigraliūnienė, UAB 
„Perso-alo valdymo sistemos“ 
personalo projektų vadovė dr. 
Ligita Šalkauskienė ir Šiaulių 
Valstybinės kolegijos aplinkos 
apsaugos studijų programos II 
kurso studentė Gabrielė Mati-
jošiūtė. 

Konferencijoje suteikta infor-
macija buvo aktuali ne tik 
šiuolaikiniams paaugliams, bet 
ir visiems ekologišku gyveni-
mo būdu besidomintiems 
žmonėms. Mokinius ypač su-
domino pranešimas apie an-
ketų sudarymo principus, jų 
tipus. Gimnazistai išmoko, 

 
Gerda Jurėnaitė ir Milda Bučiūnaitė, II a  kl. 

Paskaitos Šiaulių Valstybinėje kolegijoje  

Lapkričio 29-30 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje surengtas pirmasis tarpna-
cionalinis projekto  „Global Education for a Global World“ susitikimas.  

Dvi dienas projekto partneriai: Didždvario gimnazija (Lietuva), TED BURSA 
KOLEJI (Turkija), Zespol Szkol Spolecznych w Kudowie-Zdroju (Lenkija), Cole-
giul Tehnologic „Spiru Haret“ (Rumunija), Florida centre de formacion socie-
dad cooperative (Ispanija), planavo būsimus susitikimus, artimiausio projekto 
etapo veiklas.  ▪ 

2015 m. Šiaulių Didždvario gimna-
zijoje savanoriavo Europos sava-
norių tarnybos (EST) savanoris 
Aldo Franičević, kurio iniciatyva 
buvo pristatyta mokykla, esanti 
Matisi kaime, Kenijoje. Aldo pats 
savanoriavo šioje vietovėje ir jį 
paveikė organizacijos veikla – 
savanoriška nevyriausybinės insti-
tucijos pagalba benamiams kaimo 
vaikams.   

Sunkumai ir reali situacija Grace 
Heal mokykloje pristatyta gimna-
zijos mokiniams. Dar tais pačiais 
metais surengti sporto renginiai ir 
socialinės akcijos, kurių metu 
mokiniai ne tik aktyviai dalyvavo, 
bet ir aukojo Grace Heal mo-
kyklos bendruomenei. 

Pirmoji paramos akcija buvo labai 
sėkminga – surinkta per 500 eurų, 
už kuriuos Kenijos mokykla įsigijo 
mokyklinių suolų, kėdžių, maisto 
produktų.    

Šio labdaros projekto tikslas – 
tęsti sėkmingą pagalbos patirtį, 
mąstyti globaliai, veikti lokaliai 
telkiant gimnazijos bendruomenę 
ištiesti pagalbos ranką tiems, 
kuriems to labiausiai reikia. 

Pristatant labdaros projektą 
„Pagalba Kenijos mokyklai“ su-
rengta EST savanorio Aldo Fra-
ničević fotografijų paroda – kiek-
vienas užfiksuota akimirka Matisi 
kaime pasakoja savo istoriją. 

Kviečiame ir šiais metais aktyviai 

dalyvauti ir atrasti save labdaros 
projekto veiklose.  ▪ 

Global Education for a Global World  

TB DP mokinių projekto pristatymas „Pagalba Kenijos mokyklai“ 

Labdaros projekto organizacinė grupė 
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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“.   

● SVEIKINAME ●  SVEIKINAME ●  SVEIKINAME ●  SVEIKINAME ●  SVEIKINAME ●  
 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS ORATORINIO MENO ANGLŲ KALBA KONKURSO NUGALĖTOJAI 

I klasių grupėje: 

 I vieta – Eva Buitvidaitė (mokytoja Daiva Oss),  

 II vieta – Otilija Metelytė (mokytoja Alla Chvostova), 

 III vieta – Austėja Jatulytė (mokytoja Tatjana Sviatkina). 

II klasių grupėje:  

 I vieta – Rugilė Drazdovaitė (mokytoja Rūta Alminienė), 

 II vieta – Airidas Brikas (mokytoja Alla Chvostova),  

 III vieta – Ieva Kucinaitė (mokytoja Rūta Alminienė). 
 

III klasių grupėje: 

 I vieta – Vaiva Šiuparytė (mokytoja Iveta Gutauskienė),  

 II vieta – Paulina Maskaliovaitė (mokytoja Iveta Gutauskienė), 

 III vieta – Aistė Norkutė (mokytoja Inga Stonienė). 
 

ŠIAULIŲ MIESTO ORATORINIO MENO 
ANGLŲ KALBA KONKURSO NUGALĖTOJOS 

 
 

 Eva Buitvidaitė – I vieta I klasių grupėje                       
(mokytoja Daiva Oss), 

 Rugilė Drazdovaitė – I vieta II klasių 
grupėje (mokytoja Rūta Alminienė), 

 Vaiva Šiuparytė – II vieta III klasių gru-
pėje (mokytoja Iveta Gutauskienė). 

 

SVEIKINAME DIDŽDVARIEČIUS,                    

PATEKUSIUS Į ŠALIES                 

GERIAUSIŲJŲ ŠIMTUKĄ: 
 

IV klasė: 

 Vismantas Stonkus – šalies  

geriausiųjų dvidešimtuke 

 Marius Pocevičius 

 Jonas Naujokas 

  

II klasė: 

 Jokūbas Ramašauskas 

 Laurynas Jagutis 

 Domantas Jokubaitis 

  

I klasė: 

 Tomas Kundrotas 

  

ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖJE                          

Į GERIAUSIŲJŲ DEŠIMTUKĄ  

PATEKO: 

 

IV klasė: 

 Vismantas Stonkus – I vieta 

 Marius Pocevičius –  III vieta 

 Jonas Naujokas 

 Paulius Laucevičius 

 Dovydas Skačkovas 

 Domantas Juškevičius 

 

II klasė: 

 Jokūbas Ramašauskas –  II vieta 

 Laurynas Jagutis – III vieta 

 Domantas Jokubaitis 

 Liudas Limontas 

  

I klasė: 

 Tomas Kundrotas – III vieta 

 Aironas Koliasnikovas 

 Eglė Babrauskaitė 

 Kornelija Rusteikaitė 

Profesinis veiklinimas spaustuvėje  

Profesijos patarėja Laima Vielikėnienė 

 

 
 

Anglų kalbos pamoka netradicinėje erdvėje  

 

Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šį lapkritį 
Didždvario gimnazijos pirmokai lankėsi Šiaulių apskri-
ties Povilo Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje. 
Čia vyko netradicinė anglų kalbos pamoka-viktorina. I 
a klasės mokiniai, lydimi mokytojų Ivetos Gutauskienės 
ir Ingos Stonienės, aktyviai įsitraukė į organizuotas 
veiklas, plėtė turimas žinias apie Amerikos kultūrą, 
literatūrą, geografiją.  

Buvo sudarytos galimybės pasivaržyti tarpusavyje ir 
atsakyti į klausimus, žaisti stalo žaidimus, plėsti žo-
dyną, prisiminti gramatikos taisykles, gilinti tarpkultū-
rines žinias. Mokiniai džiaugėsi, jog jų žinios buvo įver-
tintos bibliotekos šeimininkų įsteigtais prizais. ▪ 

Lapkričio 17 d. Didždvario gimnazijos I kl. mokiniai  lankėsi mažų tiražų 
spaustuvėje „Bruknė“. Jie įdėmiai stebėjo, kaip atliekami projektavimo, 
spausdinimo, susegimo, bigavimo, perforavimo, numeravimo, laminavi-
mo, kampų apvalinimo darbai. Lengvesnius darbus  atliko patys – jiems 
puikiai sekėsi apkarpyti atvirutes. Pirmokai sužinojo, kad spaustuvės 
darbuotojai gali pagaminti ne tik reklaminius ir reprezentacinius leidi-
nius, dalykinius, informacinius, mokomuosius spaudinius, bet ir asmeni-
nius, proginius leidinius, vizitines korteles, bukletus, katalogus, skraju-
tes. 

Mokiniai įsitikino, kad spaustuvėje dirba kūrybingi, darbštūs ir be galo kruopštūs žmonės. Grįžo neši-
ni dovanų – atviručių, kurios buvo pagamintos pagal atsiųstą jų nuotrauką. ▪ 
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Per pilietiškumo pamoką Didž-
dvario gimnazijos Is klasės mo-
kiniai kartu su istorijos moky-
toja Valda Kizevičiūte ėjo į 
Šiaulių miesto bulvarą apžiūrė-
ti atkastą Rūdės upelį, apie ku-
rį žinoma labai nedaug. Jo var-
das kildinamas nuo žodžio „rū-
da“, nes upelio vandenį balų 
rūda nudažydavo rudai. Per 
Šiaulius upelis sruveno maž-
daug iki praėjusio amžiaus 
ketvirtojo dešimtmečio. Apie 
1937 m. jis pradėtas kanali-
zuoti, o vamzdžiuose po žeme 
jis atsidūrė sovietmečiu.  

„Rūdės upelis tekėjo šalia cen-
tro, miesto gyvenimui buvo la-
bai svarbus. Šalia upelio buvo 
skalbiama, semiamas vanduo, 

padarytos užtvankėlės, buvo 
galima įtaisyti vandens ratą, 
stovėjo pirtys – visas ūkinis gy-
venimas vykdavo šalia van-
dens, žmonėms buvo labai pa-
togu“, – teigė Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus direktorius Raimun-
das Balza, kuris prisiminė gar-
sią istoriją, jog per 1831 m. su-
kilimą carinės Rusijos kariuo-
menė forsavo Rūdės upelį. Šis 
„forsavimas“ buvo pristatytas 
kaip didelis laimėjimas – suki-
lėliai buvo pastumti ir Rūdė 
peržengta. Išgirdę šiuos faktus, 
supratome, kad  upelis istoriš-
kai miestui yra labai svarbus. 
Tad buvo nuspręsta pateikti 
idėjų, kaip galėtume upelį įam-
žinti. 

Visų mokinių sutarimu iš dau-
gybės pasiūlytų išrinkome vie-
ną (mūsų manymu, geriausią) 
idėją – siūlome upelį padaryti 
visiems matomą: ant vandens 
telkinio uždėti stiklą,  iš vidaus 
apšviesti, vidų dekoruoti plyto-
mis. Be to, siūlome įmontuoti 
mygtuką, kurį paspaudę norin-
tys išgirstų upelio istoriją. Ma-
nome, kad įgyvendinę šią idėją 
ne tik pritrauktume vietinius 
šiauliečius daugiau domėtis sa-
vo miesto istorija, bet ir įam-
žintume istorinį, netikėtai pap-
rastuose kasdienybės darbuo-
se iš naujo atrastą Rūdės  upe-
lį, o Šiaulių miestas galėtų di-
džiuotis dar vienu nauju kultū-
ros paminklu. ▪ 

Julija Žadeikytė  ir Šarūnė Penkauskaitė, I s kl.  

Idėja Šiauliams – Rūdės upelio įamžinimas 

Lapkričio 30 d. paskaitą                                                 
„Ką nori studijuoti?“ 

ketvirtokams  vedė Kauno 
regiono studijų užsienyje 
vadovas Nerijus Leškys.  

Anot lektoriaus, norėdamas 
atsakyti į paskaitos  klausimą, 

privalai atsakingai paruošti 
namų darbus pats:  

žinoti, ko nori,  
kas patinka,  

ką gali,  
pasikonsultuoti su mokytojais, 

karjeros specialistais,  
tėvais,  

dalyvauti intensyviame 
profesiniame veiklinime.  

 

Jei abejoji, kurioje šalyje 
mokytis, privalai apmąstyti 

keletą dalykų:  
ar moki tos šalies kalbą,  

ar turi draugų, pažįstamų, 
 ar tai yra tavo studijų 

programa,  
ar turėsi lėšų išgyventi,  
ar priimtina tos šalies  

kultūra.  ▪ 

KĄ NORI 
 STUDIJUOTI? 

Profesijos patarėja  
Laima Vielikėnienė 

Lapkričio 30 d. Didždvario gim-
nazijoje II a klasėje vesta in-
tegruota istorijos-biologijos 
pamoka: žmogaus genetika ir 
antisemitizmas. Jau keletą me-
tų yra vedama ši pamoka ir 
visada pasiteisina. Mokiniams 
smagu, kai pamoką veda du 
skirtingus dalykus dėstantys 
mokytojai. Integruotoje pamo-
koje nėra paprasta numatyti ir 
pasiekti iškeltus uždavinius, 
juk kiekvienas mokytojas turi 
išaiškinti ir įtvirtinti savo daly-
ko medžiagą ir kartu su moki-
niais gauti bendrą rezultatą, 
susietą su pamokos uždaviniu. 
Mokiniai, dirbdami grupėse ir 

atlikę užduotis iš biologijos, 
padarė išvadą –  visi žmonės, 
nežiūrint tautybės ar rasės, 
biologiškai yra vienodi, tad 
diskriminuoti dėl odos, plaukų, 
akių spalvos ar kitų fizinių skir-
tumų nėra pagrindo. Mokiniai, 
dirbdami grupėse ir atlikę už-
duotis iš istorijos, padarė išva-
dą – nacistinėje Vokietijoje 
nebuvo jokio pagrindo antise-
mitizmui ir rasizmui.  

Pamokos refleksijai buvo pasi-
rinkta užduotis, sudariusi gali-
mybes mokiniams pamąstyti 
apie save, draugus: kiekviena 
mokinių grupė turėjo pateikti 
pasiūlymų, ką reikia daryti, 

kad antisemitizmas, diskrimi-
nacija, netolerancija Lietuvoje 
mažėtų. Mokiniai labai noriai 
teikė siūlymus, o geriausiai 
dirbę buvo įvertinti dešimtu-
kais. Manome, kad pamoka ne 
tik išplėtė mokinių turimas 
žinias, bet privertė juos susi-
mąstyti.  

Štai keletas mokinių atsiliepi-
mų apie pamoką: „Labai sma-
gu, kad pamokoje kiekvienas 
galėjo išsakyti savo poziciją, 
nuomonę“, „Tai nebuvo pa-
moka, kurioje vieni dirba, o kiti 
neturi, ką veikti. Visi dirbome 
bendradarbiaudami. Esu dė-
kinga mokytojoms“.  ▪ 

Integruota biologijos-istorijos 

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė 
Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė  

Lapkričio 28 d. Didždvario gimnazijos III kl. moki-

niai kartu su istorijos mokytoja Asta Andžiuviene 

lankėsi UAB „Šiaulių spaustuvė“ ir dalyvavo edu-

kaciniame užsiėmime „Kaip atsiranda knyga?“ 

Gimnazistai susipažino su spaustuvės erdvėmis, 

spausdinimo prietaisais, spaudos darbais, polig-

rafijos ypatumais, maketavimu, knygų įrišimu, 

klausėsi paskaitos apie knygų atsiradimą. ▪ 
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Lapkričio 23 d. II m kl. mokiniai su lietuvių k. mokytoja Janina Dombrovskiene 
lietuvių kalbos ir literatūros pamoką turėjo Šiaulių P. Višinskio Viešojoje bibliote-
koje – jie dalyvavo renginyje „Laiko ženklai. 2017 metai“, skirtame poeto Kazio 
Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti.  

Poeto duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė dalijosi prisiminimais apie savo vaikys-
tę, tėvus. Be abejo, pagrindinis pasakojimo objektas – jos tėvo Kazio Bradūno 
gyvenimo istorija, patirti sunkumai, kuriuos teko įveikti  sudėtingame jo kūrybos 
kelyje. E. Bradūnaitė pabrėžė, kad tėvas sunkiai išgyveno emigraciją į JAV, visada 
svajojo grįžti į gimtąją žemę, todėl daug dirbo, kūrė ne tik už save, bet ir savo 
mirusius kolegas poetus – bent tokiu būdu tarnavo Lietuvai. 

 Kazys Bradūnas siekė įskiepyti meilę Lietuvai ir savo vaikams, jis neleido jiems 
užmiršti lietuvių kalbos, tautinių švenčių, tradicijų. Kazys ir jo žmona įdėjo daug 
pastangų, kad  jų vaikai laisvai kalbėtų lietuviškai. Tą pačią tėvų taikytą metodiką 
Elena pritaikė ir savo vaikams. Dabar jos dukra Vaiva, K. Bradūno anūkė, gali 
kalbėti keliomis kalbomis, kurių viena, be abejo, yra lietuvių kalba. Šiais pavyz-
džiais E. Bradūnaitė akcentavo, kad mes, gyvenantys Lietuvoje, privalome gerbti 
ir vertinti unikalią savo kalbą.  ▪ 

Agnė Babrauskaitė, II m kl.  

Lapkričio 23 d. II m kl. mokiniai vietoje įprastinių lietuvių kalbos ir literatūros 
pamokų dalyvavo 8-ajame kultūriniame-edukaciniame renginyje  ,,Laiko ženklai. 
2017 metai”, vykusiame Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje. 2017-ieji metai yra skirti 
ir poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Pranešimą apie 
rašytoją skaitė iš egzotiškųjų Havajų atvykusi poeto dukra Elena Bradūnaitė-
Aglinskienė. Mano bendraklasiai teigė,  jog iš pradžių nebuvo itin įdomu klausytis 
kalbėtojos, bet, jai pradėjus pasakoti apie kvapą gniaužiančius tėvų gyvenimo 
nuotykius, jie klausėsi ištempę ausis. Elena pasakojo apie tėvelio jaunystės me-
tus, mokymąsi, šeimą. Prasidėjus karui, iškart po vedybų poetui teko bėgti iš 
Lietuvos. Ir ne šiaip išvažiuoti į kaimyninę šalį, o ilgai ir vargingai bristi per Alpių 
sniegą, kratytis arklių tempiamame vežime! Vėliau, jau gimus vaikams, šeima 
persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. Svarbiausia, jog visą laiką užsie-
nyje K. Bradūnas nepamiršo lietuvių kalbos ir mokė jos savo vaikus. Štai kodėl 
Elena Bradūnaitė taip sklandžiai lietuviškai kalba prieš auditoriją! 

Visiems paliko įspūdį faktas, kad net dirbdamas fiziškai ir emociškai sunkius dar-
bus, menininkas  rašė eilėraščius, rūpinosi  knygų leidyba, daug dirbo lietuvių 
kultūros labui. Poeto vaikai iš jo išmoko  saugoti  tai, kas brangu, puoselėti kiek-
vienam lietuviui svarbias vertybes, neužmiršti savo šaknų.  

Pamoką apibendrinome refleksija:  „Mes, Lietuvos piliečiai, turime gerbti ir ver-
tinti savo unikalią kalbą“ (Eimantė), „Buitinio gyvenimo epizodais, kasdieniais 
dialogais pranešėja leido geriau suprasti K. Bradūno pasaulėžiūrą, jo kūrybos 
priedermę“ (Armandas), „Ypač įsimintinos nuotraukos buvo tos, kuriose užfik-
suoti į Lietuvą grįžę ir plačiai besišypsantys Elenos tėvai“ (Jokūbas), „Mane suža-
vėjo tai, kad poetas, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, net nesvarstė apie liki-
mą plačių galimybių šalyje ir sugrįžo į  tėvynę“ (Domantas),  „Man labai įsiminė 
Elenos pasakyti žodžiai, jog tėveliai prieš mirtį buvo laimingi, žinodami, kad turės 
galimybę atgulti Lietuvos žemėj, po Lietuvos dangum“ (Paula), ,,Elenos pasakoji-
mas sukėlė įvairių minčių man pačiai: ar aš  noriu gyventi kitoje šalyje, ar pakan-
kamai gerbiu savo kalbą, kultūrą,  jei mokysiuosi svetur, ar grįšiu atgal į gimti-
nę?“ (Renata). ▪ 

Eimantė Banytė, II m kl. 

Patricija Gražulytė, II m kl. 

KAZIUI BRADŪNUI – 100 METŲ 

 

„LAIKO ŽENKLAI“ 

8-ASIS KULTŪRINIS-EDUKACINIS RENGINYS 
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LAPKRIČIO 28 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE VYKO JAU TRADICINIU TAPĘS ŠIAULIŲ MIESTO KONKURSAS  

„TAISYKLINGA KALBA – VERTYBĖ“, KURIO TIKSLAS – ĮVERTINTI MOKINIŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS KULTŪROS ŽINIAS IR GEBĖJIMUS.  

ŠIAIS METAIS JIS ITIN SVARBUS – JUK 2017 METAI PASKELBTI KALBOS KULTŪROS METAIS.  

KONKURSE DALYVAUJA PROGIMNAZIJŲ 8 KL. IR  GIMNAZIJŲ  I-II KL. MOKINIAI.  

ŠIAIS METAIS PASIGIRTI DALYVIŲ GAUSUMU NEGALIME – DALYVAVO 23 MOKINIAI (9 – 8 KL. IR 14 – I-II KL. MOKINIŲ). 

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir juos ruošusius mokytojus! 
 8 KLASIŲ GRUPĖJE NUGALĖTOJAIS TAPO ŠIE MOKINIAI: 

I vieta – Ugnė Arbačauskaitė, Jovaro progimnazijos mokinė, mokytoja Asta Buškuvienė; 

II vieta – Gabija Urbanavičiūtė, Jovaro progimnazijos mokinė, mokytoja Inga Balčytienė; 

III vieta – Guoda Šukytė, Salduvės progimnazijos mokinė, mokytoja Genovaitė Reizgevičienė. 

 

 I-II KLASIŲ GRUPĖJE NUGALĖTOJAIS TAPO ŠIE MOKINIAI: 

I vieta – Adelė Taujanskaitė, Didždvario gimnazijos mokinė, mokytoja Asta Gagilienė; 

II vieta – Gytė Kuzavinytė, Lieporių gimnazijos mokinė, mokytoja Sandra Puzarienė; 

II vieta – Aušrinė Kubiliūtė, Didždvario gimnazijos mokinė, mokytoja Lina Michailovienė; 

III vieta – Viktorija Tavoraitė, „Romuvos“ gimnazijos mokinė, mokytoja Vida Norvaišienė. ▪ 

Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė 

Šiaulių miesto mokinių konkursas 
„Taisyklinga kalba – vertybė“ 

Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė 

Ar žinojai, kad lietuvių kalba – suprantamiausia 
pasaulyje? 

Lapkričio 28 d. mūsų gimnazijoje  svečiavosi Henrikas Kulvinskas, pristatęs savo knygą „Lietuvių kalbos 
metmenys“. Ne, jis ne filologas, jis programuotojas, besidomintis lietuvių kalbos kilme, žodžių prasme. 
Knygoje, kurią jis padovanojo mūsų bibliotekai, rašoma: „Visuose moksluose rasim daugybę nelietu-
viškų žodžių. Dauguma taip vadinamų „tarptautinių” žodžių yra lotyniški, mažesnė dalis graikiški, o likę 
pateko iš aplinkinių šalių. Dauguma šių žodžių nėra mūsų kalbos prieškalbė, todėl mes negalime savin-
tis to, kas mums netinka. Tai būtų panašu į ąžuolą, auginantį alyvuoges, apelsinus ir giles“. Svečias 
akcentavo, kad ne viena pasaulio kalba nėra tokia suprantama ir tokia turtinga, kaip lietuvių kalba, bet 
tarptautiniai žodžiai ją gadina. 

Manau, visus dalyvavusius sudomino jo pristatymas, o ypač knygos gale pateiktas žodynėlis. ▪ 



LAPKRIČIO 15 D. II G KLASĖS MOKINIAI DALYVAVO PROFESIONALAUS KARJEROS KONSULTANTO, KALBA.LT ĮKŪRĖJO RYČIO JURKĖNO  

PASKAITOJE „5 ŽINGSNIŲ STRATEGIJA – GARANTUOTAS KARJEROS PASIRINKIMAS“, KURI VYKO S.DAUKANTO GIMNAZIJOJE. 

MOKYTOJOS INGOS STONIENĖS ANGLŲ KALBOS PAMOKOJE MOKINIAI RAŠĖ ATSILIEPIMUS APIE PASKAITĄ,  

DISKUTAVO APIE JOS NAUDĄ,  

ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMĄ PLANUOJANT SAVO ATEITĮ.  

Ugdymas karjerai anglų kalbos pamokoje 
Profesijos patarėja Laima Vielikėnienė  
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On the 15th of November, 2017 I and my classmates attended the lecture which was held in Šiauliu Simonas Daukantas gymnasium. 

The lecture was about how it is important to choose your own path in career’s labyrinth. I thought it will be an ordinary lecture, 

where you have to sit for 45 minutes and just listen. Everybody knows that lecturers held in this way are the most boring ones. Surp-

risingly, it was different vibrant, thought provoking, and very helpful.  

I was listening all the time and even stayed after the lecture for a quick chat with the lecturer. If you ask me what I enjoyed the most 

about this lecture it would be hard to answer as there were several things that drew my attention.  

I really enjoyed the statistics, where representative of “Kalba.lt” mentioned that only 30% of young people work according tospecial-

ty. This is a disaster! That means the other 70% of people work elsewhere (factories, cafes, etc.) and they do not do the job that they 

are qualified to do. This results why young people go abroad, are unhappy because they have to leave their families, friends and ho-

meland. So, we can say that notour government is the guiltiest, but us. The reasons behind this statistics were certainly revealed in 

this lecture. The most significant reason why young people can’t choose a career path is ignorance of professions. In the end of the 

lecture it was mentioned that career is a step by step process which is split into five steps: 

Understanding the universe; 

Self – knowledge; 

Professional help; 

Making an action plan; 

Self-realization. 

In the end of the lecture “Kalba.lt” team presented some special tests for young people. So, I can say that I liked the whole lecture! It 

was really interesting and I can assure that the knowledge I got during the lecture I would definitely use in my future, choosing my 

career path. 

 

 

The lecture we attended was about career and why do we need to choose it. The speaker mentioned a lot of issues and statistics, for 

example only 15% of citizens in Lithuania work by their specialty. So, 85% of working people, for example, are graduates and they can 

work as doctors, but they’d rather prefer to be some kind of builders than work in hospitals. But why young people don't know how 

to choose or what to do with their careers?  

One of the factors is the influence of theirparents and teachers. Parents want that their children would be doctors or lawyers. So, 

they could get a good salary, to have a house, a good car, high payment. The second factor would be that young people know just 

few specialties. We know about 20-60 specialties while there are over 600 of them. The third factor is media. On media you can hear 

about how much people get for the job that they do. Understanding a career as a process is the fourth factor. Career is divided into 5 

steps and all of them are very important. Firstly, you should understand the career as the whole process. You need to know what is 

specialty and what is career. The second process is to know about yourself, about your abilities, what things you are good at and 

what do you like. The third process is professional help. For example, you can take a test "ego COMPASS". It will say what job suits 

you better according to the test answers. The forth process is making an action plan, what are you going to do. And the last one is 

realization of the plan. 

Little do I know what specialty I will choose in the future, but I am sure that this lecture was not a waste of time and recalling the 

material I heard there would be really beneficial and help me understand my wishes and dreams.  ▪ 

 

Viktorija Rupšytė, III g kl.  

Domantas Motiejūnas II g kl. 

A Lecture 
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Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiada-konkursas 

2017 m. lapkričio 23 d. Šiaulių J. Janonio gimnazijoje vyko jau tradicinė Šiaulių krašto vaikinų matematikos olimpiada-konkursas, kuriame              

dalyvavo ir grupė Didždvario gimnazijos vaikinų. Mokiniai dvi valandas sprendė uždavinius, mokytojai tuo metu klausėsi paskaitos „Darbas su 

aukštesnių gebėjimų mokiniais“, kurią vedė Andrius Jonušauskas, Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos matematikos ir IT mokytojas. 

Po konkurso, kol mokytojai taisė darbus, vaikinams vyko paskaita „Robotika gyvai“, kurią vedė Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos IT mokytojas 

Ričardas Gečas. Mokytojas vaikinus supažindino su robotukų kūrimo principais, mokiniai patys galėjo sudalyvauti jau sukurtų robotukų var-

žybose. 

Iš konkurso mūsų gimnazijos vaikinai grįžo netuščiomis. Prizininkai buvo apdovanoti padėkos raštais, šokoladais bei rėmėjų dovanomis –       

leidyklos TEV knygomis. 

I kl. grupėje prizines vietas laimėjo: 

 I vieta – Aironas Koliasnikovas, I m kl., mokytoja  Aistė Venclovienė; 

 III vieta – Tomas Kundrotas, I m kl., mokytoja Aistė Venclovienė; 
 

II kl. grupėje prizinę vietą laimėjo: 

 III vieta – Povilas Skauminas, II g kl., mokytoja Rima Ernestienė; 
 

III kl. grupėje prizines vietas laimėjo: 

 II vieta – Rimantas Ernestas, III kl., mokytoja Rima Ernestienė;  

 II vieta – Ignas Kondratavičius, III kl., mokytoja Irena Baranauskienė; 
 

IV kl. grupėje prizines vietas laimėjo: 

 I vieta – Vismantas Stonkus, IV kl., mokytoja Irena Baranauskienė; 

 II vieta – Žygimantas Kramenka, IV kl. mokytoja Irena Baranauskienė; 

 III vieta – Jonas Naujokas, TB2 kl., mokytoja Aistė Venclovienė. 

 Renata Šliožytė, II m kl. mokinė  

 Lapkričio-gruodžio mėn. 10 Didždvario gimnazijos mokinių (Ievos Jankutės, TB2 kl., Mykolo Simučio, TB2 kl., Adonio                 

Majorovo,  TB1 kl., Eisvino Pranckaičio, TB1 kl., Emilijos Poškaitės, TB1 kl., Augustės Norgėlaitės, III kl., Nerilės                            

Sungailaitės, I g kl., Airido Radžvilo, I m kl., Tautvydo Barauskio, I m kl., Mato Kvietkausko, I m kl.) laukia iššūkis – jie                      

mokysis robotikos. 

Mokymų organizatoriai: Išmanioji mokykla ir Nord Robotics UAB įmonė. Išmanioji gamyba yra naujausios industrinės      

tendencijos Pramonė 4.0 pagrindas. Ji jungia visas STEAM disciplinas. Išmaniojoje gamyboje svarbios informatikos,                     

programavimo, elektronikos, fizikos ir mechanikos žinios. Šios programos metu mokiniai mokysis suprojektuoti gaminius 

(Sketchup programa), juos spausdinti (spausdintuvas ZORTRAX), sumodeliuoti virtualų (programinė įranga ROBOGUIDE) ir 

valdyti tikrą industrinį robotą FANUC.             

                IT mokytoja Daiva Bukelytė  

    R
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Matematikos mokytojai: Rima Ernestienė, Vincas Tamašauskas 

Vilniaus g. 188 

76299 Šiauliai 

http://dg.su.lt 

Tel. (8-41) 431514 

Faks. (8-41) 431424 
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