
2018 m. lapkritis 

Skyrių vedėjos Audronė Saldauskienė, Daiva Trijonienė 

„EX NIHILO NIHIL FIT“  
„Iš nieko niekas neatsiranda“ 

Lapkričio 9 d. koncertų salėje „Saulė“ vyko šventinis vakaras, skirtas Didždvario gimnazijos įkūri-
mo 120-mečiui paminėti, vakaras, sukvietęs gausų būrį dirbančių ir dirbusių pedagogų, besimo-
kančių mokinių ir jų tėvų, baigusių gimnaziją prieš metus, dešimt, dvidešimt ar net penkiasde-
šimt metų, miesto savivaldybės, mokyklų atstovų, socialinių partnerių. 

„Laimė pajausti, kad nesi visiškai atsitiktinis, o išaugęs iš savosios praeities kaip paveldas. Tava-
sis egzistavimas tuo paaiškinamas ar net pateisinamas ir skatina su meile žvelgti atgal, t.y. ten, 
iš kur esi kilęs. Kas egzistuoja nuo seno, mes stengiamės išsaugoti tiems, kurie ateis po mūsų. 
Turiningai, kūrybingai, atsakingai gyventi šiandien, reiškia kurti istoriją, kuri turi išliekamąją ver-
tę“, – šiais žodžiais ir iškilmingu gimnazijos vėliavos įnešimu buvo pradėtas baigiamasis jubiliejui 
paminėti skirtas renginys „Ex nihilo nihil fit“.  

Garbūs svečiai: Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, savivaldybės administracijos direktorius 
Antanas Bartulis, švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė, švieti-
mo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, sveikino gimnaziją, teikė dovanas ir linkėjo dar ilgai gy-
vuoti, džiuginti miestą, šalį savo išskirtiniais pasiekimais.  

Gimnazija užaugino nemažą būrį žinomų visuomenės ir kultūros veikėjų. Labai smagu, kad buvę 
mokiniai nepamiršta savo mokyklos ir toliau puoselėja gražius tarpusavio santykius, dalijasi sa-
vo žiniomis ir patirtimi. Itin pradžiugino buvusio 5-osios vidurinės mokyklos (taip Didždvario 
gimnazija vadinosi 1954–1994 m.) 1-osios laidos mokinio, dabar Vilniaus universiteto profeso-
riaus, habilituoto fizinių mokslų daktaro Juozo Vidmanto Vaitkaus dalyvavimas renginyje. Profe-
sorius pasidalijo  prisiminimais apie gyvenimą to meto mokykloje. O buvę didždvariečiai, tėvas 
ir sūnus Paulius ir Virginijus Barzinskiai, Evaldas Daujotas, dabar gimnazijos fizikos mokytojas,  
padovanojo po smagią dainą.               
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Atkelta iš 1 psl. 

1999 m. buvusios gimnazijos direktorės Dalios Sabalienės šeimos dėka buvo 
įsteigta premija abiturientams, kurie nesavanaudiškai dirba gimnazijos labui, 
yra aktyvūs visuomeninėje veikloje, atsakingi, pareigingi ir pilietiški. Premija 
jau įteikta 39 abiturientams. Jų vardu gimnaziją su jubiliejumi sveikino Kami-
lė Šeraitė, Lietuvos Respublikos seimo nario padėjėja, politologė, ir Fausta 
Roznytė, Vilniaus universiteto studentė. Abi merginos akcentavo, kad būtent 
gimnazija padėjo tvirtus pamatus jų ateičiai, kad ir šiandien jos palaiko stiprų 
ryšį su gimnazija. Tėvų asmeninis pavyzdys – pats geriausias jaunosios kartos 
mokytojas. Apie tai kalbėjo gimnazijos tarybos pirmininkė, Tėvų klubo prezi-
dentė Einora Lomeikienė, tai įrodė ir jau penkiolika metų gyvuojantis tėvų 
tautinių šokių kolektyvas „Va jaunas“. 

Kai pamini Didždvario gimnaziją, dauguma ją sieja su dviem dalykais: trylika metų įgyvendinama Tarptautinio bakalaureato dip-
lomo programa ir trisdešimt septynerius metus gyvuojančiu vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansambliu „Šėltinis“ (vadovai Violeta 
ir Romualdas Laugaliai), jungiančiu dvi mokyklas – mūsų gimnaziją ir Jovaro progimnaziją. Progimnazijos direktorius Arvydas 
Kukanauza, jo žodžiais tariant, gimnazijos direktoriui Vitaliui Balsevičiui, vyresniajam broliui, įteikęs dovaną, linkėjo dar daug 
prasmingų, gražių bendradarbiavimo metų. Ne tik istorinis, bet ir meilės ryšys sieja mūsų ir J. Janonio gimnazijas, mat mergaičių 
ir berniukų gimnazijų mokiniai kartu kūrę spektaklius, organizavę šokių vakarus, šventes, bet ir kaštonų alėjoje skirdavę pasima-
tymus. „Džiaugiamės, kad ir šiandien tęsiame tradiciją – kartu vis tebešvenčiame Užgavėnes ir valgome blynus“, – kalbėjo J. Ja-
nonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. 

Renginį vainikavo gimnazistų priesaika: „Savo draugų, gimnazistų, mokytojų bei visos Didždvario gimnazijos bendruomenės aki-
vaizdoje prisiekiu, kad visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti Lietuvai ir savo gimnazijai. Saugosiu jos garbę, autoritetą 
bei neliečiamumą nuo pat pirmosios dienos iki abiturientų išleistuvių ir net po to garbinsiu jos didybę. Gerbsiu savo mokytojus ir 
kiekvieną gimnazijos narį, perduosiu šį įprotį jaunesniems. Sąžiningai, garbingai ir nesavanaudiškai dirbsiu Didždvario gimnazijai 
ir gimnazistams. Visada būsiu tolerantiškas kitoms gimnazistų pažiūroms, išvadoms, idėjoms, nuomonėms, tautybėms, religi-
joms, rasėms, socialinėms nepriklausomybėms. Net ir verčiamas niekada nesutiksiu, kad mano žinios būtų panaudotos piktiems 
kėslams ir nukreiptos prieš gimnazijos ramybę ir taiką. Jei nepažeisiu šios iškilmingos, laisvai ir garbingai duotos priesaikos, te-
būnie man leista vadintis Didždvario gimnazijos gimnazisto vardu. Tepadeda man Didždvario gimnazijos gimnazistai, mokytojai 
ir  bendruomenės nariai. Ir šiandien prisiekiame laikytis šios garbingos priesaikos. Puoselėti pradėtas tradicijas ir kurti naujas, 
vertas šios gimnazijos garbingos istorijos.“ Vakaro vedėja, šio renginio režisierė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus ve-
dėja Daiva Trijonienė renginio metu ne kartą akcentavo, kad mūsų gimnazija ypatinga savo dirbančiais ir besimokančiais, geban-
čiais kurti ypatingą atmosferą, atsakingai tęsiančiais jau ne vieną dešimtmetį puoselėjamas tradicijas, suvokiančiais, kad gimna-
zija yra neatsiejama miesto, šalies kultūros ir istorijos dalis. • 
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Lapkričio 10–17 d. gimnazijos 
TB1 kl. mokiniai:  Karolina Sta-
nytė, Kornelija Gazbeinaitė, 
Nedas Adeikis ir Airidas Zaice-
vas, lydimi psichologijos moky-
tojos Rūtos Nagelienės, daly-
vavo Erasmus+ programos 
jaunimo mainų projekte 
„Atvira širdis, atviros mintys, 
atvira Europa”  („Open heart, 
open mind, open Europe”), 
kuris vyko Lenkijoje, Rajczos 
mieste. Projekte dalyvavo 11 
šalių (Italijos, Portugalijos, 
Kroatijos, Vengrijos, Estijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, 
Turkijos, Vokietijos ir Lietuvos) 
atstovai.   

Vienas iš svarbiausių projekto 

tikslų – atverti savo širdis ir 
mintis dalykams, kurie mums 
yra nauji, sudėtingi ar gal net 
baugūs. Kiekviena komanda 
pristatė savo šalį, vyraujančias 
problemas, diskutuodami ieš-
kojo problemų sprendimo 
būdų. Seminarai, diskusijos, 
prezentacijos, filmų kūrimas 
bei dalyvių sukurtos gatvių 
kampanijos buvo puiki galimy-
bė susipažinti su daugiatautiš-
kumo sąvoka ir jos įgyvendini-
mu socialinėse veiklose. 

Šis projektas padėjo sugretinti 
patirtis ir įvairias nuomones 
apie Europoje vyraujančias 
problemas ir padėjo atrasti 
kūrybingų būdų jas išspręsti. • 

Karolina Stanytė, TB1 kl. mokinė  

Atverkime širdis 

Lapkričio 14 d. IIm kl. mokiniai 
dalyvavo ypatingame renginy-
je. Pastaruoju metu daug kal-
bama apie jaunimo pilietišku-
mo ugdymą, tačiau kartais 
atrodo, kad trūksta konkrečių 
pavyzdžių, kurie įtikintų moki-
nius. Dalyvaudami susitikime 
su ekspedicijos „Misija Sibiras“ 
dalyviais, kurie tik keleriais 
metais vyresni už mokinius, 
klausydamiesi jų įtikinamo ir 
nuoširdaus pasakojimo apie 
politinių kalinių likimą, antro-
kai buvo priblokšti ir sužavėti. 

Ekspedicija „Misija Sibiras“ 
organizuojama jau keletą 
metų, tačiau šiais metais eks-
pedicija vyko ne Sibire, o  Ka-
zachstane, kur sovietų valdžia 
vežė politinius kalinius iš Lietu-
vos. Mokinių nuomone, trem-
tiesiems į Kazachstaną 
„pasisekė“, juk ten šilta. De-
ja... Politiniai kaliniai gyveno 
atskirti nuo šeimų, baisiomis 
sąlygomis barakuose, o darbas 
rūdynuose, kamuojant karš-

čiui, buvo nepaprastai sunkus. 
Matyt, todėl tremtiniai Ka-
zachstaną praminė „mirties 
žeme“.   

Visus sukrėtė pasakojimas 
apie motinų ir jų vaikų dalią: 
pasirodo, savo vaikelį mama 
galėjo auginti tik iki ketverių 
metų. Po to vaikas būdavo 
atimamas ir motina daugiau jo 
nebematydavo. Mama turėjo 
viltį, kad kada nors, po dauge-

lio metų,  ras savo vaiką, o kad 
atpažintų, jį tyčia žalodavo, 
kad liktų randų. Šokiravo žinia, 
kad Kazachstane nepriimta 
tvarkyti kapų, o tai sunkino 
kapaviečių suradimą. Net vie-
tos gyventojai ir dabar kapinė-
se ant medžių piešia rodykles, 
kad lengviau surastų savo arti-
mųjų kapą. Vis tik buvo sutvar-
kyta apie 100 buvusių Lietuvos 
kovotojų už laisvę kapų.  

Renginys buvo įdomus ir pras-
mingas, privertęs mokinius 
susimąstyti apie sunkią to me-
to žmonių dalią, o kai kurie  
IIm kl. mokiniai  net domėjosi,  
kaip patys galėtų tapti ekspe-
dicijos dalyviais. • 

Susitikimas su „Misija Sibiras“  
Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja 
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Lapkričio 16 d. Šiaulių P. Vi-
šinskio viešojoje bibliotekoje 
vyko Didždvario gimnazijos 
mokinių savivaldos organizuo-
ta konferencija „Kaip suoliukas 
gali padėti ugdant emocinį 
intelektą?“. Konferencijoje 
dalyvavo  Šiaulių Didždvario, S. 
Šalkauskio, S. Daukanto, 
„Romuvos“, J. Janonio, 
„Santarvės“ ir  Klaipėdos 
„Ąžuolyno“ gimnazijų mokinių 

savivaldų  ir  Šiaulių Jovaro bei 
Salduvės progimnazijų moki-
nių savivaldų atstovai. 

Mokiniai klausėsi Šiaulių mies-
to socialinių pedagogų meto-
dinės grupės pirmininkės Ilo-
nos Atkočaitienės pranešimo 
„Žmogus – ledkalnis“, noriai 
įsitraukė į diskusiją apie tai, 
kas yra emocinis intelektas, 
kuo jis svarbus ir kaip jį reikėtų 
ugdyti. Šiaulių gimnazijų moki-

nių savivaldų atstovai pristatė 
apklausos apie emocinį inte-
lektą rezultatus, aptarė, kaip 
būtų galima jį stiprinti. 

Dirbdami grupėse mokiniai 
atliko simuliacijas, kurių metu 
įsijautė į įvairius vaidmenis: 
pabėgėlius, žmones, susidu-
riančius su socialinėmis bei 
finansinėmis problemomis,  
diskutavo apie savanorystę, 
žmonių emocijas, visuomenę, 

kuri lemia kai kurių žmonių 
sėkmę ir galimybes.  

Konferencijai apibendrinti 
buvo organizuota refleksija: 
konferencijos dalyviai noriai 
dalijosi įspūdžiais, pasakojo 
apie įgytas žinias, naujus atra-
dimus. Mokinių savivaldų ats-
tovai teigė, kad konferencija 
buvo naudinga ir skatinanti 
pažinti save bei mus supantį 
pasaulį. • 

„Kaip suoliukas gali padėti ugdant emocinį intelektą?“ 

Nuotraukos: Muammer Kılıç ir Simonos Litvinskaitės 
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Didždvario gimnazijos mokinių 
ir mokytojų veikla tarptauti-
niuose projektuose jau tapo 
šios gimnazijos tradicija bei 
vienu ryškiausių mokyklos 
bruožų. Šiais mokslo metais 
prasidedantis naujas dvejų 
metų „Erasmus+“ programos 2 
pagrindinio veiksmo – Mo-
kyklų mainų strateginės 
partnerystės projektas 
„Modern Education in Science 
for Industry 4.0 (MESI 4.0)“  
STEAM kontekste – dar viena 
galimybė šešiolikai Didždvario 
gimnazijos II kl. mokinių tobu-
linti tarptautinio bendradar-
biavimo, patyriminio mokymo-
si įgūdžius, pažinimo, sociali-
nes bei asmenines kompeten-
cijas, pritaikyti komunikavimo 
anglų kalba gebėjimus, gilinti 
matematikos, gamtos mokslų, 
informacinių technologijų pri-
taikymo ir panaudojimo žinias. 

Lapkričio 12–16 dienomis ke-
turios Didždvario gimnazijos 
mokytojos – D. Bukelytė, R. 
Ermestienė, K. Muraškienė ir 
A. Venclovienė – viešėjo pro-
jektą koordinuojančioje Tepli-
ce gimnazijoje (Čekija), kur 
vyko mokyklų parnerių susiti-
kimas. Projekte be Didždvario 
ir Teplice gimnazijų, dalyvauja 
SZ Geschwister Scholl, Bre-
merhaven (Vokietija) ir La Sal-
le-Buen Consejo, Puerto Real 
(Ispanija) mokyklos. Susitikimo 
tikslas – numatyti dalyvių susi-
tikimų tvarkaraštį, aptarti mo-
kinių veiklų temas ir galimas 
užduotis, susitarti dėl rezulta-
tų pateikimo tvarkos bei iš-
siaiškinti kitus klausimus, kurie 
kyla planuojant ir organizuo-
jant projekto veiklas. Čekijos, 
Ispanijos, Lietuvos ir Vokietijos 
mokytojai suplanavo tris susi-
tikimus. Pirmas  projekto daly-
vių susitikimas vyks 2019 kovo 

mėnesį SZ Geschwister Scholl, 
Bremerhaven (Vokietija) mo-
kykloje. Susitikimo tema – vėjo 
jėgainės. Antras susitikimas – 
La Salle-Buen Consejo, Puerto 
Real (Ispanija) mokykloje 2019 
rugsėjį, projekte dalyvaujantys 
mokiniai susipažins su saulės 
energijos gamybos bei panau-
dojimo galimybėmis. Galutinį 
šio projekto dalyvių susitikimą 
organizuoti įsipareigojo pro-
jekte dalyvaujančios Didždva-
rio gimnazijos mokytojos. Susi-
tikimas numatytas 2020 ba-
landį. Jo tema – vandens valy-
mas. Kiekviena dalyvius prii-
manti mokykla numato moki-
niams pateikti su susitikimo 
tema susijusias užduotis, ku-
rios suformuluotos pagal paty-
riminio mokymo(si) principus. 
Mokiniai ir mokytojai dalinsis 
informacija ir bendradarbiaus 
tarptautiniu lygmeniu vizitų 
metu bei  naudodami nuotoli-
nio mokymosi, bendradarbia-
vimo aplinkas ir priemones.  

Projekte dalyvaujantys moky-

tojai ne tik planuos ir atliks 
projekte numatytas veiklas bei 
užduotis, bet taip pat turės 
galimybę išsamiau susipažinti 
su skirtingų šalių švietimo sis-
temomis, aptarti naujausias 
švietimo tendencijas, pasida-
linti progresyviomis ugdymo 

idėjomis. Tikėtina, kad tai pa-
gerins ugdymo kokybę gimna-
zijoje. • 

Didždvario gimnazijoje startuoja MESI 4.0 projektas 

Daiva Bukelytė, projekto koordinatorė  
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SVEIKINAME  
 

Sveikiname Šiaulių miesto oratorinio meno 
anglų kalba konkurso nugalėtojas! 

III klasių grupėje I vietą ir piniginį prizą  
laimėjo Rugilė Drazdovaitė  
(mokytoja Rūta Alminienė),  

o Eva Buitvydaitė (mokytoja Daiva Oss)  
tapo II vietos laimėtoja II klasių grupėje. • 

Lapkričio 8 d. geriausi gimnazijos 
kalbėtojai rinkosi į oratorinio meno 
anglų kalba konkursą. Džiugu, kad 
šiame tradiciniame konkurse dalyva-
vo net 24 mokiniai. I kl. mokiniai 
kalbėjo tema „Tikrasis mokymasis 
vyksta ne tik klasėje”. Grupės nuga-
lėtojais tapo šie mokiniai: I vietą 
laimėjo Viktorija Januševičiūtė, IG 
kl., mokytoja K. Urbonienė, II vietą – 
Gabija Urbanavičiūtė, IY kl., moky-
toja D. Oss, III vietą – Kotryna 
Dambrauskaitė, IA kl., mokytoja R. 
Alminienė. II–III klasių mokiniai kal-
bėjo tema „Pakeisk savo mintis, ir 
pakeisi savo pasaulį”. II kl. grupės 
nugalėtojais tapo šie mokiniai:  I 
vietą laimėjo Eva Buitvydaitė, IIg kl., 
mokytoja D. Oss, II vietą – Unė Bara-
nauskaitė, IIp kl., mokytoja T. Sviat-
kina, III vietą – Klaudija Samanta 
Masandukaitė, IIs kl., mokytoja D. 

Oss, ir Otilija Melytė, IIm kl., moky-
toja A. Chvostova. III  kl. grupės nu-
galėtojais tapo šie mokiniai: I vietą 
laimėjo Rugilė Drazdovaitė, IIIc kl., 
mokytoja R. Alminienė, II vietą – 
Ieva Jatulytė, IIIb kl., mokytoja K. 
Urbonienė, III vietą – Dominyka 
Koskutė, IIIc kl., mokytoja R.  Almi-
nienė ir Emilija Paulauskaitė, IIIb kl., 
mokytoja I. Stonienė.  

Dėkojame visiems dalyviams už pui-
kiai paruoštas kalbas, pasidalintas 
mintis ir išgyvenimus, gerus anglų 
kalbos įgūdžius. Dėkojame vertinimo 
komisijai: anglų k. mokytojoms I. 
Stonienei, K. Urbonienei, T. Sviatki-
nai, D. Oss, R. Alminienei, Erasmus+ 
tarptautinio savanorystės projekto 
savanorėms Danai Folz ir Nino 
Jashiashvili. • 

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja  

Oratorinio meno anglų kalba konkursas 

Šiais metais Didždvario gimnazija 
švenčia savo 120-ies metų įkūrimo 
jubiliejų. Visus metus šiai datai pa-
minėti vyko nemažai renginių. Vie-
ną jų organizavo istorijos mokytoja 
Valda Kizevičiūtė, kuri kartu su IM 
kl. mokiniais aplankė buvusio gim-
nazijos direktoriaus Antano Klupšo, 
kuris direktoriavo labai sudėtingu 
mokyklai laikotarpiu (1918–1938 
m.), kapą. Niekas tiksliai nežinojo, 
kur yra kapas, tad grupei mokinių 

teko apsilankyti Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliote-
koje ir atsakymo paieškoti knygose 
apie Šiaulius. Vienoje knygų buvo 
rastas senųjų kapinių planas, tad 
beliko juo vadovaujantis rasti kapą. 
Deja, ne viskas vyko sklandžiai, tik 
trečiąją paieškų dieną mokinius 
aplankė sėkmė.  

Tylos minute buvo pagerbtas direk-
toriaus A. Klupšo atminimas. • 

Sofija Jokupaitė, IM kl. mokinė  

Pagerbtas direktoriaus Antano Klupšo atminimas 

Spalio 26 d. I–III kl. mokiniai dalyvavo Olimpinėje dienoje. I–II kl. mokiniai 
dalyvavo keturių rungčių varžytuvėse (šuolis į tolį, kimšto kamuolio meti-
mas per nugarą, 500 m bėgimas ir 50 m sprinto bėgimas). Kiekviena klasė 
išsirinko sportiškiausią vaikiną ir merginą. III kl. mokiniai Šiaulių arenoje 
stebėjo krepšinio klubo „Šiauliai" rytinę treniruotę bei dalyvavo susitikime 
su pagrindiniu klubo treneriu, Europos čempionu, Šiaulių garbės piliečiu 
Antanu Sireika. Mokiniai turėjo galimybę sužinoti apie trenerio darbo meto-
dus. Pateikė daug klausimų apie trenerio vadovaujamos Lietuvos krepšinio 
rinktinės istorinę pergalę prieš Amerikos rinktinę, teiravosi, ar treneris pyks-
ta ant žaidėjų, kai yra pralaimimos svarbios varžybos. Diskutavo apie klubo  
perspektyvas Lietuvos krepšinio lygoje. • 

Mindaugas Dabkevičius, kūno k. mokytojas  Sveikatingumo diena 



 

 

 

PATYRIMINIO UGDYMO DIENA 
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Mokytojai dalijasi savo patirtimi 

 
Spalio 30 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko respublikinis mokytojų forumas „Mokymo(si) pagalbos keliai, užtikrinan-
tys asmenybės ūgtį“. Renginyje dalyvavo daugiau nei šimtas įvairių dalykų mokytojų. 

Forumo dalyvius pasveikino Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė 
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof. Loreta Žadeikaitė, Pagrindinio ir viduri-
nio ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Šuminienė. Ministerijos atstovės kalbėjo apie tikslingą, sisteminę moky-
mosi pagalbą mokiniams. Dr. Austėja Landsbergienė, ugdymo įstaigų „Vaikystės sodas“, Karalienės Mortos mokyklos bei 
„Six Senses“ International Preschool steigėja, pasakojo apie XXI amžiaus kompetencijas, kurias mokykloje jau dabar privalo 
įgyti mokiniai.  

Po pertraukos darbas vyko kiekvieno mokomojo dalyko darbinėje grupėje. Mokytojai diskutavo ir reflektavo apie moky-
mo(si) pagalbą, mokinių individualią pažangą, mokinių pasiekimų sampratą, apimančią dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 
dermę bei novatoriškus ugdymo metodus, prisidedančius prie mokinių pažangos ir pasiekimų stiprinimo.  Matematikos mo-
kytojų sekcijoje pranešimą skaičiau ir aš, matematikos ir IT mokytoja Rima Ernestienė. Pasidalijau patirtimi apie mokinių 
asmeninės pažangos stebėjimą matematikos pamokose.  

Visą dieną mokykloje kvepėjo obuoliais, o baigiamajame posėdyje scena pasipuošė „užaugintu“ medžiu su įvairiaspalviais 
obuoliais. Kiekvienas obuolys –  darbo grupės pagrindinės mintys. • 

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja  

Sveikiname buvusį didždvarietį! 

Lapkričio 8 d. Vytautas Jakštas, kuris Didždvario gimnazijoje mokėsi 1994–2006 metais, apgynė 
fizinių mokslų srities fizikos krypties daktaro disertaciją „Kompaktiški AlGaN/GaN heterosandūri-
niai terahercinės spinduliuotės šaltiniai ir jutikliai“ (mokslinis vadovas – dr. Irmantas Kašalynas). 

Disertacija rengta 2013–2017 metais Fizinių ir technologijos mokslų centre. • 

Didždvario gimnazijos abiturientai Lietu-
vos 100-mečio nacionalinę karjeros sa-
vaitę pradėjo Šiaulių universitete, kur 
vyko susitikimas su „Kalba.LT“ vadovu, 
profesionaliu karjeros konsultantu Ryčiu 
Jurkėnu. 

Karjeros pasirinkimas – ilgas procesas. 
Nepasirinksi karjeros per dieną, savaitę, 
net per mėnesį, nepasirinksi perskaitęs 
studijų žurnalą „Kur stoti”, sudalyvavęs 
studijų parodoje... Deja, bet dar dažnai 
jaunas žmogus renkasi tuo metu madin-
gą profesiją. Dažnai jam net nesvarbu, 
kur stoti, jam svarbu tik įgyti aukštąjį 
išsilavinimą. 

Norėdamas pasirinkti tinka-
mą profesiją, privalai  gerai 
pažinti save, žinoti savo stip-
riąsias ir tobulintinas savy-
bes, susipažinti su profesijo-
mis, studijų programomis, 
aktyviai dalyvauti profesinia-
me veiklinime („pasimatuoti 
profesiją“), kryptingai ir at-
sakingai ruoštis ateičiai, kad 
netektų nusivilti. 

Rytis Jurkėnas abiturientams 
davė „visus įrankius”, reikalin-
gus sėkmingai karjerai pasirinkti. • 

Nacionalinė karjeros diena 

Laimutė Vielikėnienė, profesijos patarėja  
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Niekas neabejoja integruotų pamokų 
nauda. Abi esame vedusios ne vieną in-
tegruotą pamoką ir puikiai žinome, kad 
jas organizuoti nėra taip paprasta, ypač 
rasti temą, jungiančią du visiškai skirtin-
gus dalykus – matematiką ir istoriją. Beje, 
istorijos pamokose tikrai reikalingos ma-
tematinės žinios analizuojant statistines 
diagramas, lenteles, schemas. Statistikos 
duomenų „skaitymas“ yra vienas iš sėk-
mingo istorijos mokymosi garantų. 

Lapkričio 28 d. IIm klasėje vedėme integ-
ruotą istorijos-matematikos pamoką 
„Tarpukario Lietuvos ūkio raida. Krizė ir 
jos padariniai“. Stebėdamos mokinių dar-
bą, džiaugiamės jų  atsakingu darbu, dis-
kusijomis, stebino kai kurių grupių narių 
puikus gebėjimas pasiskirstyti darbais. 
Smagus ir darbingas šurmulys tvyrojo 
klasėje. Kadangi grupės rezultatą teko 
pristatyti ne norinčiam, o išrinktam atsi-
tiktine tvarka, kiekvienam teko didžiulė 
atsakomybė už gerą savo grupės rezulta-

to  pristatymą. 

Taigi komunikavimas grupėje, informaci-
jos paieška ir atranka pagal pateiktą klau-
simą vadovėlyje ar naudojant išmaniąsias 
technologijas, darbų pasiskirstymas, vie-
šas kalbėjimas, istorijos karikatūrų anali-

zė, matematikos užduočių sprendimas –  
visa tai buvo iššūkis ne tik mokiniams, bet 
ir mokytojams. Džiugu iš kuruojančių ir 
mūsų pamoką stebėjusių vadovų išgirsti 
padėką už šiuolaikinės pamokos organi-
zavimą. • 

Integruota istorijos-matematikos pamoka  

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja, Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja  

Lapkričio 24 d. „Molio laboratorija“       
antrąkart dalyvavo LITEXPO vykusioje               
8-ojoje švietimo inovacijų parodoje 
„Mokykla 2018“, kuri yra svarbiausias 
Lietuvos švietimo bendruomenės metų 
renginys. Jame susitinka, mokosi, disku-
tuoja ir gerąją patirtimi dalijasi mokyklų 
steigėjai, švietimo centrų ir mokyklų va-
dovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai 
bei jų tėvai. Parodoje gyvai ir interakty-
viai pristatomos ugdymo(si) metodikos, 
paslaugos švietimui, demonstruojamos 
naujausios mokymo(si) priemonės ir 
technologijos, aptariami mokyklose rea-
liai veikiantys pavyzdžiai bei sėkmės isto-
rijos. 

„Molio laboratorija“ savo veikla ir eduka-
ciniais užsiėmimais siekia populiarinti 
STEAM krypties mokslus ir mokinius, dar 
besimokančius pradinėse klasėse, sudo-
minti tyrinėjimais. Parodoje pristatytas 

stendas sulaukė didelio susidomėjimo, o 
eksperimentus išbandė ne tik mokiniai, 
bet ir jų tėveliai. Mokiniai, vadovaujami 
chemijos mokytojos Virginijos Savickaitės 
ir jos padėjėjos Julijos Muningienės, atli-
ko 6 laboratorinius darbus, susipažino su 

chemijos pradžiamoksliu, išsiaiškino tan-
kio, absorbcijos sąvokas, išmoko dirbti 
cheminėmis pipetėmis, kėlė hipotezes ir 
jas tikrino atlikdami tyrimus. • 

Didždvariečiai parodoje „Mokykla 2018“ 

Julija Muningienė, kuratorė 
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Kas aš? 
Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja 

Lapkričio 14 d. vyko gimnazi-
jos 2018–2020 metų strate-
ginio veiklos plano rengimo 
grupės užsiėmimas. Taikant 
Lego Serious Play metodiką 
buvo atlikta gimnazijos veik-
lų SSGG analizė, kuriamas 
mokyklos veiklų modelis 
2019–2021 metams. • 

Šiaulių miesto III–IV kl. mokinių samprotavimo rašinio kūrimo konkurse Beata Kazlauskaitė, IV kl. mokinė,  laimėjo II vietą (mokytoja Asta 
Gagilienė),  Rugilė Drazdovaitė, III kl. mokinė, – III vietą (mokytoja Lina Michailovienė). 

5-ajame respublikiniame vertimų konkurse Greta Kalvonytė, IY kl. mokinė, (vertimas iš rusų k., mokytoja Natalija Ploshenko) ir  Gabija Deš-
riūtė, IM kl. mokinė, (vertimas iš vokiečių k., mokytoja Danguolė Kukla) laimėjo I vietas,  Gabija Urbanavičiūtė, IY kl. mokinė, (vertimas iš 

rusų k., mokytoja Natalija Ploshenko) gavo paskatinamąjį prizą. • 

Sveikiname konkursų nugalėtojus! 

Lapkričio 17 d. Kauno Jėzuitų gimnazijoje įvyko Lietuvos 
pradedančių debatininkų turnyras, kuriame dalyvavo 47 
debatų komandos iš įvairių Lietuvos mokyklų. Didždvario 
gimnazijai atstovavo net 5 komandos. Negalime pasi-
džiaugti komandų pasiekimais, tačiau džiaugiamės asmeni-
niais debatininkų pasirodymais: Goda Kariniauskaitė (TB1) 
tapo geriausia ketvirtąja, o Severa Augusta Lukošaitytė 
(TB1) – devintąją turnyro kalbėtojomis. Dabar gimnazijos 
Debatų klubas ruošiasi Nacionaliniam debatų čempionatui, 

kuris vyks gruodžio 22 d. Vilniaus Santaros gimnazijoje.  • 

Debatų turnyras Sniegina Raubaitė ir Paulius Baranauskas , Debatų klubo vadovai  

Lapkričio 19 d. A. J. Greimo skaitykloje atidaryta III klasių moki-
nių kūrybinių darbų paroda  „Apie save. Autoportretas“. Kopija 
ar fantazija? Tiesa ar melas? Juoda ar balta, o gal spalvota? 
Klausimų daug ir į visus reikės atsakyti. Ir atsakyti ne bet kaip, o 
sąžiningai...nes šiandien kiekvienas kalbės apie save. Taigi, AU-

TOPORTRETAS,  nesumeluotas, tikras ir iškalbingas.• 

Strateginis 
planas 
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Ką reiškia STEAM? Po Patyri-
minio ugdymo dienos veiklų, 
vykusių  lapkričio 21 d., į šį 
klausimą gebėjo atsakyti dau-
guma gimnazijos mokinių. 

Integruotas matematikos, bio-
logijos, technologijų ir menų 
projektas „Veik. Kurk. Moky-
kis“ buvo skirtas I kl. moki-
niams. Mokiniai atliko užduo-
tis keturiose stotelėse: „Tiks-
liukų mozaika“ (pamoką vedė 
matematikos mokytojas V. 
Tamašauskas ir anglų kalbos K. 
Urbonienė), „Kiek aš kainuoju 
tėvams?“ (matematikos moky-
toja R. Ernestienė), „Atgimk iš 
naujo“ (technologijų mokytoja 
A. Zibalienė ir dailės mokytoja 
J. Ratnikienė), „Atliekų tvarky-
mas ir rūšiavimas“ (biologijos 
mokytojos K. Muraškienė, D. 
Vaičekauskienė). Paskutinėje 
pamokoje mokiniai apibendri-
no savo veiklas, refleksijoje 
rašė: „Išmokau tvarkingai pasi-
daryti naudingą paruoštuką, 
kad lengviau išmokčiau formu-
les“, „Supratau, kiek daug pi-
nigų išleidžia tėvai mano išlai-
kymui ir poreikių tenkinimui“, 
„Pagaliau sužinojau, į kokį kon-
teinerį kokias šiukšles mesti“, 
„Pasidariau ekologišką paka-
buką iš kavos tirščių ir vaško, 
papuošalą kalėdinei eglutei“. 

II kl. dirbantys matematikos (I. 
Šukienė, E. Buivydas, A. Ven-

clovienė, L. Dronova-Platbarz-
dė), chemijos (V. Savickaitė) 
mokytojai, vadovaujami fizikos 
mokytojos R. Valčiukienės, sa-
vo mokinius pakvietė į integ-
ruoto projekto „Viskas apie 
tiltą“ veiklas. Mokiniai, susis-
kirstę į grupes, iš reklamai 
skirtų leidinių gamino tilto 
maketą (jo tvirtumą išbandė 
svareliais). Neįtikėtina, bet kai 
kurių mokinių sukonstruoti po-
pieriniai tiltai atlaikė daugiau 
kaip 8 kg svorio išbandymą. Tą 
dieną antrokų dar laukė fizi-
kos, chemijos, matematikos 
užduotys, kurias atlikę, jie suži-
nojo, kas lemia tilto atramų 
atsparumą, kiek ir kokių me-
džiagų reikia tilto per upę sta-
tybai. Tiltų maketais mokiniai 
papuošė jaukumo zoną. 

III kl. mokiniams buvo organi-
zuotas pamokų ciklas „Dabar-
tis tiesia ranką praeičiai“ (lie-
tuvių k. mokytojos V. Balčiū-
nienė, A. Gagilienė, L. Michai-
lovienė, J. Valančienė). Moki-
niai tris pamokas redagavo K. 
Donelaičio poemos „Metai“ 
ištraukas. Jie vienbalsiai tvirti-
no, kad buvo įdomu palyginti 
donelaitišką  ir jų redaguotą 
tekstus, kad darbas buvo įdo-
mus, bet gana sunkus, juk ne 
taip lengva rasti šiandien var-
tojamą žodį, kuris prasme ati-
tiktų  donelaitiškąjį. Tad moki-

niai sutarė, kad kai kurių žo-
džių net nekeis – kitaip poema 
praras savo žavesį. IV kl. moki-
niai kartu su anglų k. mokyto-
jomis pamokų ciklą skyrė te-
mai „Ekologiškas gyvenimas: 
kaip jo siekti?“. 

Taigi mokiniai, dalyvaudami 

Patyriminio ugdymo dienos 
veiklose, ne tik įgijo naujų da-
lykinių žinių, patobulino savo 
asmenines ir bendrąsias kom-
petencijas, bet ir prisilietė prie 
įvairių profesijų: ekologo, daili-
ninko, tiltų statytojo, redakto-

riaus. • 

 

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena 

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  



http://dg.su.lt 

Maketuota Didždvario               
gimnazijos Radijo klube 

 
 

Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
 
 

Kalbos redaktorė Audronė                   
Saldauskienė 
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Vilniaus g. 188 
76299 Šiauliai 

 

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

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ jau 
aštuntą kartą po visą Lietuvą sklei-
džia žinią – dalinkimės skaitymo švie-
sa ir dovanokime naujų knygų šalies 
bibliotekoms. 

Kasmet ši akcija iš naujo papildo 
bibliotekų lentynas, tačiau neretai 
jos turi vos vieną populiarios knygos 
egzempliorių, kurio eilėje po keletą 
mėnesių laukia dešimtys skaitytojų, todėl šiais metais „Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti 
šalies bibliotekoms laukiamiausių knygų. Akcijos svetainėje skelbiama, kokių knygų bi-
bliotekos laukia labiausiai. Padovanojus net ir vieną knygą iš pateikto sąrašo, galima ne 
tik sutrumpinti jos laukiančiųjų eilę, bet ir prisidėti stiprinant skaitymo įgūdžius. 

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

Skaitykime. Dovanokime, dalinkimės! 
  

PAGEIDAUJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS: 
 1. J. Aputis. „Tolimas Balčios kraštas“ 
2. R. Bachas. „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ 
3. L.S. Černiauskaitė. „Benedikto slenksčiai“ 
4. V. Goldingas. „Musių valdovas“ 
5. R. Granauskas. „Šventųjų gyvenimai. Liūdnosios upės“ 
6. M. Haddon. „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ 
7. A. Kamiu. „Svetimas“ 
8. Dž. Londonas. „Martinas Idenas“ 
9. I. Meras. „Lygiosios trunka akimirką“ 
10. H. Murakami. „Kafka pakrantėje“ 
11. E. M. Remarkas. „Vakarų fronte nieko naujo“ 
12. G. Radvilavičiūtė. „Tekstų persekiojimas: esė apie rašytojus ir žmones“ 
13. A. Šlepikas. „Mano vardas Marytė“ 

Sveikiname Eriką Naravecką, kuris IT konkurse „Bebras“  

laimėjo geriausiųjų miesto dešimtuko I vietą,  

ir jo mokytoją Daivą Bukelytę.  

Lapkričio 25 d. Kauno Lengvosios atletikos 
manieže startavo kasmetinis EURO FIT kon-
kursas, kurio pagrindinė  idėja – skatinti judė-
ti, varžytis, atrasti miestuose bei rajonuose 
sveikiausius žmones ir pademonstruoti jų 
fizinio kūno galimybes finaliniame konkurse. 
Visą dieną trunkančiame renginyje kiekvienas 
turėjo galimybių išbandyti save. Gimnazijos 
kūno kultūros mokytojas Mindaugas Dabkevi-
čius paskatino TB1 klasės mokinius dalyvauti 
šiame renginyje. Džiaugiamės ir sveikiname 
Nataliją Ambrazevičiūtę, kuri finaliniame etape užėmė III vietą. ● 

         

TB1 kl. mokiniai EURO-FIT 2018 Prezidento 
taurės turnyre 

 


