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NAUJIENLAIŠKIS NR.3 

SAUSIO 25 D. DIDŽDVARIO     
GIMNAZIJOJE ATIDARYTA 

A.J.GREIMO VARDO SKAITYKLA. 

Taip gimnazijoje įamžintas lietuvių 
kilmės prancūzų kalbininko, mito-
logo, vieno žymiausių šiuolaikinės 
semio!kos atstovų, Paryžiaus se-
mio!kos mokyklos įkūrėjo, Algirdo 
Juliaus Greimo atminimas. 

Šiuo renginiu oficialiai pradė! 
mokslininko jubiliejui skir! rengi-
niai, didždvarietė Viktorija Povilio-
nytė susirinkusiems pristatė pa-
grindinius A.J.Greimo biografijos 
faktus, mokslinius pasiekimus.   

2017 m. LR Seimas yra paskelbęs 
A.J.Greimo metais. Šią sukak; į 
atmin!nų datų sąrašą yra įtrauku-
si ir UNESCO – Jung!nių Tautų 
švie!mo, mokslo ir kultūros orga-
nizacija. 

100-osios A.J.Greimo gimimo me-
!nės tapo puikia proga prisimin! 
ir mokslininko biografijos faktus, 
susiejančius A.J.Greimą su Šiau-
liais:  

• 1929-1931 m. gyveno Šiauliuo-
se, lankė berniukų gimnaziją (da-
bar J.Janonio gimnazija); 

• 1940-1944 m. gyveno Šiauliuo-
se, mokytojavo mergaičių gimna-
zijoje (dabar Didždvario gimnazija) 
ir Prekybos ins!tute. 

Profesoriaus A.J.Greimo vardu yra 
pavadintos gatvės Vilniuje ir Kau-
ne. Vilniaus universitete veikia jo 
semio!kos ir literatūros centras. 
Žymus semio!kas taip pat įamžin-
tas ir Prancūzijoje – ant namo, ku-
riame jis gyveno a!dengta atmini-
mo lenta; jo vardu viename Pran-

cūzijos miestelyje pavadinta aikš-
tė. 

2010 m. balandžio 22 d. Didždva-
rio gimnazija a!dengė atminimo 
lentą, dar viena atminimo lentelė 
yra Stambulo universiteto filologi-
jos fakultete. 

SAUSIO 26 D. P.VIŠINSKIO 
 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE          

SURENGTA POPIETĖ  
„SU ALGIRDU JULIUMI GREIMU“. 

 

Susirinkusius sveikino Šiaulių J.Ja-
nonio ir Šiaulių Didždvario gimna-
zijų direktoriai Rimas Budrai!s ir 
Vitalis Balsevičius, Šiaulių m. savi-
valdybės Švie!mo, kultūros ir 
sporto departamento direktorė 

Asta Lesauskienė, Prancūzijos am-
basados kultūros atašė Nicolas 
Torres. 

Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos docentas Rolandas Aidukas 
pristatė Karolio Rimtauto Kaš-
ponio knygą „Greimas ar! ir toli“, 
kurioje surink! ankstyviausi 
A.J.Greimo biografijos faktai.  
Prof. K.R.Kašponis skaitė praneši-
mą „Semio!kos mokslas pasauly-
je“. J.Janonio gimnazijos mokinė 
Inesa Burkevičiūtė paruošė prane-
šimą „A.J.Greimas gimnazisto aki-
mis“. Šiaulių Didždvario gimnazi-
jos II-IV kl. Renginį apjungė muzi-
kine – poe!ne kompoziciją „Iš pri-
siminimų apie A.J.Greimą“.• 

„TIKROVĖ YRA TIK TAI, KUO TIKIMA“. Algirdas Julius Greimas 

Kovo 3 d. Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje 
115 kab. nuo 9.00 val. 
vyks kraujo donorystės 

akcija.  

Kviečiame dalyvau! 
mokyklos darbuotojus ir 
mokinius, sulaukusius 18 
metų. Mokiniai privalo 
turė! tapatybę patvir!-
nan; dokumentą ir raš-

!šką tėvų su!kimą. 



  To Be Or Not To Be In PRE-IB 
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Veiksmo dienos 

Puslapis 2 Naujienlaiškis 

Vasario 6 d. Didždvario gimnazijoje įvyko susi!-
kimas – pokalbiai prie arbatos „To Be Or Not To 
Be In PRE-IB“ su Šiaulių miesto mokyklų aštun-
tų klasių moksleiviais bei jų tėveliais. Pokalbio 
metu aptarta galimybę rink!s gimnazijos pa-
rengiamąsias bakalaureato klases. Mokinių 
tėveliai kartu su besimokančiais parengiamo-
siose bei tarptau!nio bakalaureato klasėse 
mokiniais ir šiose klasėse dirbančiais mokyto-
jais diskutavo apie pagrindinius skirtumus nuo 
nacionalinės  programos. • 

Dvi dienas Šiaulių Didždvario gimnazijoje buvo 
rengiamos „Veiksmo dienos“. Sausio 31 d. 
Šiaulių m. mokyklų aštuntokams, vasario 2 d. 
Šiaulių Jovaro progimnazijos aštuntų klasių 
mokiniams. 

Šiuose renginiuose pristatyta Didždvario gim-
nazijos veikla, tradicijos, siūlomos ugdymo 
programos,  mokinių savivalda, neformalusis 
ugdymas. • 

Vasario 16-ąją Šiaulių kultūros centre vyko šven!nis koncertas, skirtas Lietuvos               
nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

Šven!nę nuotaiką padėjo kur! vaikų ir jaunimo tau!nių šokių kolektyvas „Šėl!nis“. • 
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Dėkojame Prancūzijos 
ambasadai už dovanotas 

knygas. • 
 

Dėkojame rašytojui                        
Leonui Peleckiui - Kaktavi-

čiui ir literatūros alma-
nacho „Varpai“ redakcijai 
už gimnazijos bibliotekai 
padovanotas knygas. • 

 

Dėkojame gimnazijos mo-
kiniams ir mokytojams,              
dalyvavusiems akcijoje 

„Auginkime knygų medį 
kartu“. 

Populiariausios praėjusių 
metų mokinių skaitytos 

knygos: Rūta Šepetys. Tarp 
pilkų debesų; Erichas Mari-
ja Remarkas. Vakarų fronte 
nieko naujo; Alvydas Šlepi-
kas. Mano vardas Marytė 
Mokytojų skaitomiausios 
knygos: Anthony Doerr. 

Neregimoji šviesa; Kris!na 
Sabaliauskaitė. Silva 

Rerum. • 

 



Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo aktualijos 

Puslapis 3 Antrieji namai 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Valančienė 

2017 m. sausio 5 dieną (vieną 
šalčiausių dienų tą savaitę) į 
Šiaulių Didždvario gimnaziją rin-
kosi lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojai iš visos respublikos. 
Priežas!s – trečius metus vyks-
tan! respublikinė lietuvių kal-
bos mokytojų metodinė-prak-
!nė konferencija „Lietuvių kal-
bos ir literatūros mokymo pro-
blemos ir aktualijos“, į kurią 
šiemet atvyko per 70 mokytojų 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Plungės, Ši-
lutės ir kitų miestų.  

Konferencijos iniciatorė ir orga-
nizatorė, Šiaulių Didždvario 
gimnazijos ugdymo skyriaus 
vedėja Audronė Saldauskienė 
susirinkusiems priminė konfe-
rencijos !kslus: vienas jų – ska-
!n! lietuvių kalbos mokytojus 
skleis! savo gerąją pa!r;, pri-
staty! ir pasidžiaug! darbo sėk-
mėmis bei išsaky! problemas, o 
kitas (ne mažiau svarbus nei 
pirmas) – susi!k! su bendra-
minčiais, kel! rūpimus klausi-
mus ir kartu ieško! problemų 
sprendimo būdų. Kadangi kon-
ferencija buvo skirta garsaus 
pasaulio semio!ko Algirdo Ju-
liaus Greimo 100-osioms gimi-
mo me!nėms paminė!, tad su-
prantama, kad pirmasis konfe-
rencijos pranešimas buvo skir-
tas jo asmenybei, ryšiui su Šiau-
liais, Didždvario gimnazija at-
skleis!. Gimnazistė Viktorija Po-
vilionytė pademonstravo ne !k 
gerus viešojo kalbėjimo įgū-
džius, bet  ir pa!krino mokytojų 
įgytas žinias.  

Šiuo metu lituanistų dėmesio 
centre – naujoji lietuvių kalbos 
ir literatūros programa 9 (I gim-
nazijos) klasei. Apie tai plenari-
niame posėdyje kalbėjo Kauno 
jėzuitų gimnazijos mokytojas, 
VU Humanitarinio fakulteto lek-
torius Mindaugas Grigai!s. Pa-
teik! trys kūrinių analizės lyg-
menys – psichologinis, literatū-
rinis, pilie!nis – sudomino ne 
vieną kolegą: mat visiems norisi 
aiškumo, tam !kros sistemos, 
kuria vadovaudamasis gali ana-
lizuo!, lygin! gana skir!ngo po-

būdžio kūrinius. Mokytojas 
kvietė kri!škai priim! jo min!s, 
idėjas, ieško! įvairesnių būdų 
perteik! mokomąją medžiagą 
skir!ngų gebėjimų turin!ems 
ugdy!niams – penkiolikme-
čiams.  

Darbas sekcijose, daugumos 
mokytojų nuomone, buvo efek-
tyvus ir veiksmingas: naujai pa-
žvelgta į V. Šekspyro tragediją 
„Hamletas“ (VŠĮ Šiaulių univer-
siteto gimnazijos mokytoja eks-
pertė Vida Marcišauskaitė). Dar 
kartą prisimintas Rėdos ratas 
Kris!jono Donelaičio „Metuo-
se“ (Plungės „Saulės“ gimnazi-
jos mokytoja metodininkė Ra-
mutė Damulienė), M. K. Sarbie-
vijaus poezija (Vilniaus Šv. Kris-
toforo gimnazijos mokytojas 
ekspertas Marius Mikalajūnas). 

Dažniau atsigręž! į tekstų lygi-
nimą, aspek!nę jų analizę, teks-
to ir konteksto sąsajas kvietė 
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 
mokytoja metodininkė Vida 
Norvaišienė, Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokytoja ekspertė 
Janina Dombrovskienė, Šiaulių 
J. Janonio gimnazijos mokytoja 
ekspertė Audronė Ganusauskie-
nė. Klaipėdietė mokytoja eks-
pertė Lilija Bručkienė ragino ko-
legas kartkartėmis suintriguo! 
mokinius netradicinėmis užduo-
!mis, ska!no paįvairin! litera-
tūros pamokas ne !k 9-10 (kaip, 
beje, dažnai daroma), bet ir 11-
12 klasėse.  

Be pranešimų sekcijose, buvo 
pristaty! ir stendiniai praneši-
mai. I!n visus sudomino Šiaulių 
„Romuvos“ gimnazijos mokyto-

jos metodininkės Gitanos Trin-
kaitės pateiktas receptas, kaip 
su mokiniais perskaity! Č. Milo-
šo romaną „Isos slėnis“ per vie-
ną pamoką. Mokytojos iš Kauno  
„Aušros“ gimnazijos (Irena Ra-
mutė Lapinienė, mokytoja eks-
pertė, ir Jūratė Milkevičiūtė, 
mokytoja metodininkė) pasida-
lijo savo sukaupta pa!r!mi or-
ganizuojant integruotas lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokas. 

Taigi visi pranešimai, diskusijos, 
kolegialus bendravimas leido 
dary! išvadą – konferencijos or-
ganizatorių lūkesčiai pasiteisi-
no, tuo labiau kad jau kitą dieną 
Didždvario gimnazijos lituanis-
tes pasiekė laiškai su nuošir-
džiomis padėkomis, vil!mi ben-
dradarbiau! ir kitais metais.• 

 



  Vasario 8 d. Didždvario 
gimnazijos aktų salėje 

vyko susi!kimas su                  
VšĮ „American English 

School“ atstove, kuri III-IV 
klasės mokiniams                

pasakojo ape bakalauro 
studijas, universitetų 

programas JAV. • 

Sausio 28 d. vyko Lietuvos 
mokinių informa!kos ir 
informa!nio mąstymo 

konkurso „Bebras“                 
2 etapas, kuriame dalyva-

vo trys didždvariečiai: 
Rimantas Ernestas (IIa), 

Laurynas Mikolai?s                
III kl.) ir Marius Pocevičius 

(TB1). 

Marius ir Laurynas apdo-
vano! organizatorių pa-

gyrimo raštais. 
Marius Pocevičius laimėjo 
ir VšĮ „Išmanioji mokykla “ 

kvie!mą kartu su savo 
klase dalyvau!  „Išmanioji 

mokykla“ užsiėmime. 
Konkurso metu mokiniai 

turėjo išspręs! 15 uždavi-
nių. Sprendimui buvo 

skiriama 30 min.  
Dėkojame 

didždvariečiams už 
dalyvavimą ir pademon-

struotą s!prų loginį 
mąstymą, proto 

aštrumą.•   

Menų studija 

Konferencija „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas 
matema?kos ir informacinių technologijų pamokose“ 

Puslapis 4 Naujienlaiškis 

Antradieniais ir ketvirtadieniais, kai visi iš 
Didždvario gimnazijos po truputėlį skuba na-
mo, laaaabai linksma kompanija renkasi į 
„Menų studiją“  tapy!, užkandžiau!, plepė! ir 
puikiai praleis! laiką. Menų studijos mokiniai 
gamina puikius paveikslus, namų interjero 
detales sau, savo draugams. Dalyvauja paro-
dose, konkursuose. Visada gali prisijung! ir tu! 

Vasario 10 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko 
pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir 
profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų 
matema!kos ir informacinių technologijų (IT) 
mokytojų, dėstytojų konferencija „Geros mo-
kyklos koncepcijos įgyvendinimas matema!kos ir 
informacinių technologijų pamokose „Kaip sekasi, 
kolegos?“ 

Vilniaus, Kauno technologijų universitetų dėsty-
tojai, Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Šiaulių gimnazijų 
ir progimnazijų mokytojai aptarė kūrybinius 
sprendimus mokant matema!kos, mokinių įtrau-
kimo į !riamąją, kūrybinę veiklą galimybes, vizua-
lizavimo metodo taikymą, naujus kompiuterinius 
įrankius mokytojams; diskutavo, kokia yra op!-
mali mokymosi strategija, kaip didin! mokinių 
motyvaciją. Pristatytas STEAM (Science, Techno-
logy, Engineering and Math) dalykų įgyvendini-
mas informacinių technologijų pamokose, moky-
mosi kitose erdvėse galimybės – mokinių kūrybiš-
kumo ir partnerystės ugdymas, mokomųjų dalykų 
integracija – ugdymas mokant mąsty!, savaran-
kiškai, kūrybiškai spręs! problemas. •   

 

 

Menų studijos vadovė Indra Malinauskienė  

 

Norime pasidžiaug! Menų studijos mergaitėmis  
Agne Baranauskaite ir Renata Šliožyte, kurios su savo 

nuostabiais darbais noriai dalyvauja konkursuose,                 
parodose. Merginos dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro piešinių konkurse „Balta pasaka“ ir Šiaulių                      
moksleivių namų organizuotoje mokinių kūrybinėje                               

parodoje „Žiemos išdaigos“. • 

  



Puslapis 5 Antrieji namai 

Chemija – tai viskas, kas mus supa 

Vilniaus kolegijos Agrotechnolo-
gijų fakulteto Chemijos laborato-
rijoje 2017 m. sausio 25 d. įvyko 
prak!kumų ciklo „Chemija – tai 
viskas, kas mus supa“ prak!nis 
seminaras Šiaulių Didždvario 
gimnazijos gamtos mokslų klasės 
moksleiviams, kuriuos lydėjo 
chemijos mokytoja Virginija 
Savickaitė ir klasių kuratorė Julija 
Muningienė. 

Su saugaus darbo reikalavimais 
chemijos laboratorijoje supažin-
dino MTVL vedėja Nijolė Ružie-
nė, ji pristatė Agrotechnologijų 
fakultete vykdomas studijų pro-
gramas, išsamiai supažindino 
moksleivius su studijų programa 
Cheminė analizė, aptarė speciali-
zacijas Cheminiai ir Biocheminiai 
tyrimai, supažindino su prak!ko-
mis, karjeros galimybėmis, Stu-
dentų mokslinės draugijos veik-
la. 

Chemijos katedros vedėja Irena 
Čerčikienė pristatė teorinį !tri-
metrijos kursą, supažindino su 
medžiagomis ir naudojamomis 
priemonėmis, aptarė prak!nio 
darbo „Laikinojo vandens kietu-
mo nustatymas“ eigą. Po to 
moksleiviai pasidalijo į dvi gru-
pes, vadovaujami lektorės I. 
Čerčikienės ir laborantės Viktori-
jos moksleiviai konduktometru 
išmatavo savitąjį elektrinį laidį 
(SEL), nustatė laikiną vandens 
kietumą acidimetriniu metodu, 
!truodami s!klinėmis biuretė-
mis bei kompleksonometrijos 
metodu, !truodami skaitmeni-
nėmis biuretėmis. Baigdami 
darbą apskaičiavo bei aptarė 
gautus rezultatus. 

Dėstytoja Dalė Židonytė pristatė 
teorinį augalinės kilmės rauginių 
medžiagų, vadinamų taninais, 
kursą. Tai sudė!ngi organiniai, 
azoto neturintys augaliniai jungi-
niai, kurių struktūros pagrindą 
sudaro įvairios cheminės sudė-
!es fenoliai, pasižymintys sut-
raukiančiomis, an!oksidacinė-
mis, priešmikrobinėmis savybė-
mis. Taninai kaupiasi įvairiose 
augalo dalyse – žievėje, medie-
noje, lapuose, vaisiuose. Arbato-
je taip pat yra daug taninų 
(arbatos polifenoliai yra vadina-

mi katechinais, flavinais ir rubi-
genais), jų koncentracija žaliojo-
je arbatoje yra daug didesnė 
negu juodojoje. Laboratorijoje, 
vadovaujami lektorės D. Židony-
tės ir laborantės Jūratės, moks-
leiviai atliko prak!nį darbą 
„Taninų kiekio nustatymas ar-
batžolėse“ permanganatometri-
niu metodu. Moksleiviai pagal 
metodiką atliko iš anksto pa-

ruoštų įvairių arbatų vandeninių 
ištraukų tyrimą, apskaičiavo ta-
ninų kiekį, išreikštą procentais. 
Po to grupės apsikeitė vaidmeni-
mis. 

Fakulteto svečiai liko patenkin! 
prak!niu seminaru, šiltu ir dė-
mesingu Chemijos katedros dės-
tytojų ir laborančių priėmimu.• 

Vilniaus kolegijos Chemijos katedros informacija  

Nuotraukos Ugnės Andrulytės  

Konkurso „Žynys 2017“ 
nugalėtojai: 

I vieta   
Kipras Tallat Kelpša (TB1) 

II vieta  
 Valdonė Šniukaitė (TB1) 

III vieta  
Ugnė Tylenytė (IIIe) •   

 

Šiaulių m. 9-12 kl. mokinių 
fizikos olimpiados               

nugalėtojai: 
9 kl. grupėje: 

I vieta - Ugnius Sadauskas. 
Mokytojas Saulius          

Pelanskis. 
III vieta - Arnoldas Bubelis. 

Mokytojas S.Pelanskis. 
11 kl. grupėje: 

III vieta - Žygimantas                  
Kramenka. Mokytojas 
Egidijus Adomai!s.•   

 

Emilija Poškaitė (IIp) 
Šiaulių m. I-II klasių  

mokinių anglų kalbos    
konkurse užėmė  

II vietą.  
Mokytoja Tatjana                 

Sviatkina. •   
 

Dainų progimnazija               
organizavo Šiaulių m. 

bendrojo ugdymo mokyklų 
5-8, I-II kl. mokinių rašinių 

konkursą „Svajonės  
suteikia sparnus“.  

Didždvario gimnazijos  
IIm klasės mokinės  

Godos Karinauskaitės 
rašinys „Kur yra svajonių 
ribos?“ sulaukė dėmesio:  

Goda tapo konkurso  
laureate.  Mokytoja  

Jolanta Valančienė. •   
 

Šiaulių m.  lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiados 

nugalėtojai: 
 

II kl. grupė  
III vieta  

Goda Karinauskaitė.               
Mokytoja J.Valančienė. 

 

III kl. grupė 
II vieta 

Ugnė Tylenytė.  
Mokytoja Lina  
Michailovienė. 

 

IV kl. grupė 
I vieta 

Arūnė Naraveckaitė.     
Mokytoja J. Valančienė.•   
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VASARIO 15 D. DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE VYKO „CHORŲ KARAI“,            
SKIRTI  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI.  
ANTROKAI, KARTU SU GIMNAZIJOS MOKYTOJAIS ATLIKO   
ŠIAULIEČIŲ AUTORIŲ DAINAS. JIEMS PASIRUOŠTI PADĖJO  
MUZIKOS MOKYTOJA KSAVERA MANKUVIENĖ.  



Didždvario gimnazijoje viešėjo KINGS 
(tarptau!nė įmonė, organizuojan! 
matema!kos ir anglų k. olimpiadas 
Lietuvoje, Es!joje, Lenkijoje ir Gruzijo-
je) atstovai. Jie atvyko įteik! padėkas ir 
apdovanojimus KINGS 2016 m. rudens 
sesijos dalyviams. 

„Auksinius“ diplomus iš matema!kos 
pelnė Ugnė Tylenytė (III) ir Žygimantas 
Kramenka (III). 

 „Sidabriniais“ diplomais iš anglų k. 
buvo apdovanotos Patricija Gražely-
tė (Im) ir Rūta Beinoraitė (Ia); tokios 
pat spalvos medalius !k iš matema!-
kos namo parsinešė trečiokai Kamilė 
Pliuskutė, Ignas Pangonis, Kamilė Tiškutė, Vismantas Stankus. 

Apdovanota ir matema!kos mokytoja Irena Baranauskienė. Dar 16 gimnazijos mokinių gavo organiza-
torių pažymas apie aktyvų dalyvavimą KINGS. • 

Puslapis 7 Antrieji namai 

KINGS olimpiados 
Vilius Jokubai?s Šiaulių m.  
8-12 klasių mokinių dailės 

olimpiadoje užėmė II vietą. 
Mokytoja Jovita                      

Ratnikienė. • 

Didždvario gimnazijos  ko-
manda Šiaulių miesto     
mokytojų žaidynėse                 

užėmė II vietą. • 

Šiaulių m. 9-12 klasių    
mokinių matema!kos              

olimpiados nugalėtojai: 
III vieta 10 kl. grupėje     
Viktorija Pakštaitė,             

mokytoja I. Venskuvienė, 
    II vieta 11 kl. grupėje  

 Ignas Pangonis ir  
Vismantas Stonkus, 

mokytoja I. Baranauskienė, 
III vieta 10 kl. grupėje  

Žygimantas Kramenka, 
mokytoja I.Baranauskienė.• 

 

Kipras Tallat Kelpša užėmė 
III vietą respublikiniame 

konkurse „Žynys 2017“. • 

 

Vilius Jokubai?s (TB2)  
Šiaulių m. 8-12 kl. mokinių 

dailės olimpiadoje 
„PILIAKALNIAI: praei!es 
retrospektyva, dabar!es 
realijos, atei!es vizijos“     

11-12 kl. grupėje                
užėmė I  vietą.  Mokytoja 

Jovita Ratnikienė.• 
 

Vytautė Milvydaitė (TB2) 
Šiaulių m. prancūzų kalbos 
olimpiadoje užėmė III vietą. 

Mokytoja Jūratė  
Šimkuvienė. • 

 

Ugnė Tylenytė užėmė             
III vietą Kėdainiuose                 

vykusioje respublikinėje 
olimpiadoje. Mokytoja Iveta                

Gutauskienė.• 

Atmin?s gyva 

Sausio 13-osios rytą Šiaulių m. ugdymo 
įstaigų, verslo įmonių ir kitų organizaci-
jų languose švietė degančios žvakės – 
tradicinės visuo!nės akcijos „Atmin!s 
gyva, nes liudija“ metu taip pagerb! 
žuvusieji už Lietuvos laisvę.  

Didždvario gimnazija kaip ir kasmet 
prisijungė prie šios akcijos – languose 
uždegė žvakes.  

Didždvariečiai dalyvavo ir skvere prie 
Šiaulių miesto savivaldybės vykusioje 
moksleivių pilie!nėje akcijoje „Laisvė“,  
iš degančių žvakučių sudėliojo žodį 
„Laisvė“.  

Skverą papuošė neužmirštuolių žiedai – pagarbos ir atminimo simbolis, kovojusiems už laisvę.  • 
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Adventur 2017 Geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė 

Sausio 20 d. Vilniuje turizmo parodoje 
„Adventur 2017“ organizuotas geogra-
fijos žinių konkursas „Paragauk pasau-
lio. Paragauk Lietuvos“. Jame dalyvavo 
ir Didždvario gimnazijos mokinių ko-
manda, kurią sudarė Viltė Uptaitė (Im),  
Ry!s Petkauskas (Ip), Emilija Poškai-
tė (IIp), Valdonė Šniukaitė (TB1), Jonas 
Naujokas (TB1), Dileta  Ramanauskaitė 
(IVe) ir Nemira Žilinskaitė (IVe). Čia 
vyko ir  geografijos pamoka kitaip. Mo-
kiniai galėjo susipažin! ir su parodos 
ekspozicijomis, paskanau! įvairiausių 
pa!ekalų ir pasivaržy! savo geografinė-
mis žiniomis.  
Džiaugiamės ir iškovotais apdovanojimais.  Dileta Ramanauskaitė laimėjo III, o Nemira Žilinskaitė –  II   
vietą. • 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė 

 



  Aistė Tuzinaitė (IIc)                     
Šiaulių miesto rusų k. rašinio 

konkurse užėmė I vietą.  
Mokytoja Vida  
Medekšienė. •  

 

Didždvario gimnazijos  

mokinių fizikos olimpiados 
nugalėtojai ir prizininkai: 

I vieta: 
Gabrielė Lukoševičiūtė (Ib) 
Viktorija Povilionytė (IIc) 

Žygimantas Kramenka (IIIc) 
Vytenis Šliogeris (TB2) 

II vieta: 
Arnoldas Bubelis (Ip) 

Ieva Jankutė (TB1) 
Linas Valiukonis (IVc) 

III vieta 

Lukas Kvietkauskas (Ig) •   

 

Ugnė Tylenytė (IIIe) 
Šiaulių m. anglų kalbos  

olimpiadoje užėmė I vietą 
Mokytoja  

Iveta Gutauskienė.•   
 

Šiaulių m. 9-12 kl. biologijos 
olimpiados prizininkai: 

10 kl. grupėje  
III vietą užėmė: 

Aistė Tuzinaitė, mokytoja 
Kris!na Muraškienė 

Danielius Sasnauskas, 
 mokytoja Irina Barabanova 

 

11 kl. grupėje: 
II vietą – Tautvydas  

Ščefanavičius, mokytoja 
I.Barabanova 

III vietą – Ugnė Tylenytė, 
mokytoja I.Barabanova 

 

12 kl. grupėje: 

II vietą – Nemira  

Žilinskaitė, mokytoja 
I.Barabanova 

III vietą – Tomas Laurinai?s, 
mokytoja K. Muraškienė. •   

 

Šiaulių m. 9-12 klasių                  
mokinių chemijos                       

olimpiados nugalėtojai: 

11 klasių grupėje: 
I vieta  - Ugnė Tylenytė, 

mokytoja Virginija  
Savickaitė; 

III vieta – Kipras 
Tallat Kelpša,                    

mokytoja  
Genovaitė Liepinia.•   

Šimtadienio spektaklis „Išvirkščias pasaulis“ 

Puslapis 8 Naujienlaiškis 

VASARIO 24 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 94-OSIOS LAIDOS ABITURIENTAI                   
ŠVĘSDAMI 100 DIENŲ LIKUSIŲ IKI BRANDOS EGZAMINŲ,                                                         

PAKVIETĖ Į TRADICINĮ, ILGAI RUOŠTĄ ŠIMTADIENIO SPEKTAKLĮ „IŠVIRKŠČIAS PASAULIS“ 
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRE. 

 

Spektaklis „Išvirkščias pasaulis“ pasakoja apie 
brendimą, kuris kartais primena duobėtą kelią – 
būtent taip atrodo Didždvario gimnazijos dvylik-
tokei Emai. Kaip ir visus žmones, Emą per gyve-
nimą lydi penkios svarbiausios emocijos: laimė, 
baimė, liūdesys, pyk!s ir intuicija. Mieli ir spal-
vo! nuotaikų žmogučiai yra įsikūrę mergaitės 
galvoje ir kasdien jai pataria sprendžiant kasdie-
nes problemas mokykloje bei namuose. 

Spektaklį režisavo ir choreografiją ruošė Lina 
Šimkienė, dainas padėjo paruoš! Ksavera               
Mankuvienė. ● 
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Nuotraukos Johannes Humenberger  

 



Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas  
Vasario 3 d. Didždvario 
gimnazijos II-IV klasių 

mokiniai lankėsi tarptau!-
nėje mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo paro-
doje. Susipažino su studi-
jų galimybėmis Lietuvoje 
ir užsienyje, su reikalin-

giausiomis profesijomis ir 
specialybėmis, su karjeros 
ir verslo perspektyvomis, 

su stažuotėmis ir                       
savanoryste. • 

 

Jau trečią sezoną  
Didždvario gimnazijos IIp 
ir IIm klasių mokiniai susi-
!ks su žinomais verslinin-
kais, įgis verslo pradžiai 
bū!nų žinių ir reikiamų 

gebėjimų, vyks į įmones, 
mokysis ekonomikos ir 

lyderystės pagrindų, kurs 
verslo idėjas, tobulins  

socialines kompetencijas, 
planuos savo karjerą.  

Vasario 22 dieną antrokai 
pradėjo moky!s Ekonomi-

kos ir lyderystės  
mokykloje. • 

Knygų klubas 

Puslapis 9 Antrieji namai 

Didždvario gimnazijos Knygų klubas pakvietė 
gimnazijos bendruomenę į literatūrinę popie-
tę „Skaityk ir balsuok už geriausias 2016 m. 
knygas“. Metų knygos rinkimai kasmet vyksta 
nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu 
Lietuvos kultūros įvykiu. Akcijos !kslas – ska-
!n! Lietuvos gyventojus domė!s šiuolaikine 
lietuvių literatūra, kel! mūsų visuomenėje 
skaitymo pres!žą. Akcijos idėja – pristaty! 
geriausius praėjusiais metais išleistus lietu-
vių  literatūros kurinius. 

Knygų klubo narės Janina Dombrovskienė, Valda Kizevičiūtė, Joana Župerkienė, Rima Dranickaitė  
pristatė nominuotas knygas, ragino skaity! ir balsuo! už pa!kusią knygą. • 

 

Sveikiname Šiaulių regiono 
moksleivių raš!ngumo 
konkurso nugalėtojus: 

 

I kl. grupėje 
III vieta - Ieva Kucinaitė, 

mokytoja Lina 
Michailovienė,  

 

III kl. grupėje  
I vieta - Ugnė Tylenytė, 

mokytoja Lina 
Michailovienė,  

 

IV kl. grupėje 
II vieta Rūta Petkauskaitė, 

mokytoja Audronė 
Saldauskienė. • 

 

AKCIJOS „METŲ KNYGOS RINKIMAI 2016“  
NUGALĖTOJOMIS TAPO ŠIOS KNYGOS: 
• suaugusiųjų kategorijoje – Kęstučio Navako 
romanas „Vyno kopija“ (leidykla „Tyto alba“),  
• poezijos kategorijoje – Dainiaus Gintalo eilė-
raščių knyga „Adatos“ (leidykla „Tyto alba“),  
• knygų vaikams kategorijoje – Selemono Palta-
navičiaus knyga „Maži ežiuko sapnai“ (leidykla 
„Nieko rimto“). • 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS I A. FOJĖ VEIKIA KILNOJAMOJI PARODA „SKAITYK – BŪK ASMENYBĖ“ 

Paroda atkeliavo į Didždvario gimnaziją iš Šiau-
lių apskri!es P. Višinskio viešosios bibliotekos. 

Šiais laikais tapo įprasta reklamuo! prekes, 
paslaugas, renginius ir kitus materialius daly-
kus. Per televiziją dažnai matome įžymius Lietu-
vos žmones reklamuojančius miegui patogius 
čiužinius, šokoladą, rūkalus. Šios parodos orga-
nizatoriams kilo idėja, o kodėl gi Lietuvos įžy-
mybės negalėtų reklamuo! knygos, skaitymo? 

Žinomi Lietuvos žmonės skaito. Skaityk ir tu, 
būk asmenybė. • 

 

• APVERSTA PRIZMĖ • 
 

Sausio 24 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos aktų 
salėje a!daryta autorinė  
Viliaus Jokubaičio (TB1)  

paroda „APVERSTA PRIZMĖ“.  
Kaip sakė darbų autorius, pagrindinė jo  
kūrybos tema – žmogus, jo dvasingumo  

paieškos, bandymas atras! !krąsias vertybes 
kasdieniame gyvenime. • 
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Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė  



  DĖKOJAME  
Rugilei RemeikaItei (IIIe),  
Rugilei DrazdovaItei (Ig),  

Karolinai Daukantaitei (Ig) 
ir jų mokytojai  

Natalijai Ploshenko; 
Emilijai Poškaitei (IIp),  
Gintarei Kravčiuk (IIp)  

ir jų mokytojai  
Jurgai Briedytei  

už puikų pasirodymą  
Šiaulių miesto mokinių ir 
mokytojų literatūrinėje 
užsienio kalbų popietėje 

„Naujame!niai skaitymai“ 
S. Daukanto gimnazijoje. • 

Kaip atpažin? priešišką propagandą? 

Puslapis 10 Naujienlaiškis 

Sausio 27 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje lankėsi buvusi didž-
dvarietė Kamilė Šeraitė. Kamilė 
studijavo poli!kos mokslus Vil-
niaus universitete. Šiuo metu 
dirba LR Seime seimo nario pa-
dėjėja - sekretore. 

K. Šeraitė pasakojo Ig ir IIa klasių 
gimnazistams apie priešiškos 
propagandos grėsmes, pristatė 
jos naudojimo !kslus, atpažini-
mo metodus. 

Pranešimas „Kaip atpažin! prie-
šišką propagandą“ parengtas 
kartu su Rytų Europos studijų 
centru. • 

Biologijos mokytoja Kris4na Muraškienė  

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
vienuoliktokai sausio 19 d. lan-
kėsi Aleksandro Stulginskio uni-
versitete. Mokiniams teko aplan-
ky! ne vieną laboratoriją ir atlik-
! kelis prak!kos darbus. Moki-
niai klausė paskaitos apie dirvo-
žemį, tyrė jo turinį, taip pat tyrė 
uolenų kietumą, vitamino C kiekį 
vaisiuose ir daržovėse, lankėsi 
medžioklėtyros laboratorijoje, 
kurioje iš arčiau galėjo apžiūrė! 
gyvūnų iškamšas ir sužino! apie 
medžioklės reikšmę. 

Lankydamiesi vienoje iš moder-
nesnių – biotechnologijų labora-
torijoje, mokiniai gavo dovanų – 
po mėgintuvėlį su jame esančia 
specialia terpe augalams aug! ir 

mažu augalėliu, kuriuos mokiniai 
patys pasodino, naudodamiesi 
naujausia technika. 

Universiteto dėstytojai buvo 
labai paslaugūs ir draugiški, atsa-

kinėjo į mokinių užduotus klausi-
mus ir ragino rašy! elektroninius 
laiškus, jei kils neaiškumų ar 
naujų klausimų. • 

Aleksandro Stulginskio universitete 
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Sausio 18 d. Vilniuje, 
Barclays banke vyko  

Lietuvos mokinių                 
„Tech Academy“ 

 susi!kimas, kuriame             
dalyvavo Didždvario  

gimnazijos abiturientai:  
Vilius Žurauskas,  

Džiugas Butkus, Benas  
Kažukolovas ir Kamilė    

Janušonytė.  
Gimnazistai pristatė savo 
komandos projekto idėją, 
kurią aptarė su Barclays 

konsultantais.  
Projektui idėjos įgyvendini-

mui komanda turi  
16 savaičių.  

Linkime sėkmės. • 
 

Didždvario komanda  
Gabrielė Fokaitė, Povilas 

Mikalauskas, Rokas  
Lideikis, Lukas Stauskas  

tarpmokyklinėse šachmatų 
varžybose užėmė 4 vietą. •  

Socialiniai partneriai aplankė 
gimnaziją su dovanomis 

Šiaulių Didždvario gimnazija pa-
sirašė bendradarbiavimo sutar; 
su nauju socialiniu partneriu –
Irmanto Jagmino vairavimo mo-
kykla.  

Susitarta, jog vairavimo mo-
kyklos atstovai dalyvaus gimnazi-
jos renginiuose, atliks šviečiamą-
ją veiklą – bendradarbiaus ren-
giant  įvairius užsiėmimus, pas-
kaitas, ugdys mokinių elgesio 
saugioje eismo aplinkoje įgū-
džius. Aptartos ir galimybės kar-

jeros ugdymui. 

Socialiniai partneriai į 
gimnaziją atėjo ne 
tuščiomis rankomis, 
I.Jagmino vairavimo 
mokykla padovanojo 
laikrodį ir sėdmaišį, 
kurie puikiai pritaps 
gimnazijos jaukumo 
zonoje.  • 

 

 



 

Gruodžio 14 d. I ir II m ir p klasės 
vyko į Kauną. Ekskursiją suorga-
nizavo ir gidėmis buvo istorijos 
mokytojos Valda Kizevičiūtė ir 
Giena Kubiliūtė.  

Ekskursijoje aplankėme daug 
įvairių vietų: IX fortą, Kauno se-
namies;, Kauno prezidentūrą, 
Karo muziejų. Neužmiršome pa-
žiūrė!, kaip atrodo ir Kauno 
eglutė.  

Pasirinkome simbolinį laiką ap-
lanky! Kauną, nes kaip !k tuo 
metu, gruodžio 17 d., buvo mini-
mos 150-osios žymaus tarpuka-
rio Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus gimimo me!nės. Kauno 

prezidentūroje vyko įvairūs mi-
nėjimo renginiai. 

Pirmokams ši kelionė buvo tarsi 
susipažinimas su tarpukario 

Lietuvos istorija, o antrokams –
puiki proga prisimin! jau turi-
mas žinias. • 

Emilija Poškaitė, IIp 
 

Puslapis 11 Antrieji namai 

Pažin?nė – edukacinė ekskursija  
„Kaunas – laikinoji Lietuvos sos?nė“ 

 

Šiaulių miesto ir rajono 
mokinių dainų anglų kalba 

„MEILĖ KAIP MUZIKA 
SKAMBA VIS KITAIP“ 

konkurse  
Raminta Kirklytė ir  

Titas Jukšta  
užėmė I vietą, 

Simona Litvinskaitė ir  
Dominykas Jokubauskas  

II vietą. 
Mokytoja Ksavera                  

Mankuvienė. • 
 

Sausio 10 d. Didždvario 
gimnazijos IT mokytoja 

ekspertė Daiva Bukelytė, 
„Inovatyviausių mokytojų 

apdovanojimai 2016“ viena 
iš geriausiai įver!ntų moky-
tojų savo kategorijoje, daly-
vavo susi!kime su Švie!mo 
ir mokslo ministre Jurgita 

Petrauskiene. • 
 

Didždvario gimnazijos  
antrokai, padedami istori-

jos mokytojų Astos Andžiu-
vienės ir Valdos Kizevičiū-

tės, gruodžio mėnesį rengė 
projektą „Tarpukario prezi-
dentai“, skirtą demokra!š-

kiausio prezidento Kazio 
Griniaus 150-osioms               
gimimo me!nėms. 

Mokiniai pristatė preziden-
tų veiklą šiais aspektais: 

poli!nės pažiūros,  
pomėgiai, likimai,  įamžini-
mas. Surinko jų min!s apie  
valstybę, jaunimą, tautą. 
Sukūrė video, pateik!s, 

stendus. • 
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GRUODŽIO 27 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE IŠKILMINGAI ĮTEIKTI DIPLOMAI 10-OSIOS 
LAIDOS TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS (TBDP) ABITURIENTAMS.  

KARTU SU ŠIUO RENGINIU VYKO IR TB ALUMNI KLUBO SUSITIKIMAS. IŠRINKTA NAUJA KLUBO 
VALDYBA IR PREZIDENTAS, JUO TAPO MARTYNAS JAUGELAVIČIUS (TB'9). 2016 M. ALUMNI KLUBO 

PREMIJA SKIRTA ANDREJUI KOSTAREVUI. • 

Nuotraukos Klaudijos Švambarytės 

IB meet 



  Jau trečią sezoną  
Didždvario gimnazijos IIp ir 
IIm klasių mokiniai susi!ks 
su žinomais verslininkais, 
įgis verslo pradžiai bū!nų 
žinių ir reikiamų gebėjimų, 

vyks į įmones, mokysis 
ekonomikos ir lyderystės 

pagrindų, kurs verslo            
idėjas, tobulins socialines 
kompetencijas, planuos 

savo karjerą.  

Vasario 22 dieną antrokai 
pradėjo moky!s Ekonomi-

kos ir lyderystės  
mokykloje. • 

 
Vasario mėnesį Didždvario 
gimnazijos IIa,b ir c klasės 

įgyvendino integruotą 
projektą  

„(NE)“ TA PATI LIETUVA“, 
skirtą Lietuvos                      

nepriklausomybės dienai. 
Mokiniai suskirsty! į                     

aštuonias grupes pagal 
projekto temas: mada, 

apranga, e!ketas;  menas; 
asmenybės; maistas; eko-
nomika; demografija; švie-

!mas, pasaulėžiūra;  
technologijos.  

Mokiniai gilinosi į duotas 
temas, rinko medžiagą, 
filmavo, apibendrinimus 

įrašinėjo gimnazijos Radijo 
klube, ruošė pristatymus.  

Vasario 14 d.  projekto 
rezultatai – darbų  

pristatymas surengtas 
gimnazijos aktų salėje. • 

Profesinis veiklinimas 

Puslapis 12 Naujienlaiškis 

Vasario 6 dieną IIm klasės moki-
niams profesinio veiklinimo užsi-
ėmimas vyko AB DNB banke, 
kurį vedė Šiaulių skyriaus plėtros 
vadovė Renata Lembu!enė.  

Vadovė papasakojo apie banko 
veiklą, diskutavo su mokiniais 
apie gyvenimo kelio pasirinkimą, 
savybes, kurios bū!nos įvairių 
profesijų atstovams dirban!ems 
banke, pateikė gyvenimiškų 
istorijų pavyzdžių, kurios ska!no 
mokinius mąsty! ir atsakingai 
planuo! savo atei;. • 

Vasario 22 d. III-IV klasės moki-
niams užsiėmimus vedė AIESEC 
globalios jaunimo organizacijos, 
kuri siekia taikos ir žmonijos 
potencialo išpildymo per kultūri-
nius mainus, savanoriškas veik-
las atstovas Jus!nas Linksmu!s 
Samuolis, buvusi Didždvario gim-
nazijos mokinė Lina Lukytė, bai-
gusi filosofijos bakalauro ir ant-
ropologijos magistratūros studi-
jas. Lina dirba Jaunimo centre, 
organizuoja veiklas jaunimui, yra 
projektų vadovė, Eurodesk Lietu-
va atstovė. Jaunimas dalijosi sa-

vo pa!r!mi pasakojo gimnazis-
tams kokias asmenines savybes, 
kompetencijas įgijo, patobulino 
dalyvaudami savanoriškoje veik-

loje, kvietė kuo aktyviau į sava-
noriškas veiklas įsi trauk! gimna-
zijos mokinius. • 
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Globalios Lietuvos apdovanojimas 2016 

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė gruodžio 28 d. 
Prezidentūroje įteikė Globalios 
Lietuvos apdovanojimus. 

Jau penktą kartą rengiamoje 
apdovanojimų ceremonijoje pa-
gerb! Lietuvoje ir užsienyje gyve-
nantys žmonės, kurie savo dar-
bais ir idėjomis garsina mūsų 
šalies vardą bei padeda kur! 
pažangią, kles!nčią ir pasaulio 
mastu sėkmingą valstybę. 

2016-ųjų Globalios Lietuvos ap-
dovanojimas už tarptau?nę pa-
?rX Lietuvos regionams įteiktas 
buvusiam Didždvario gimnazijos 
mokiniui Jonui Sluckui, padėju-
siam pritrauk? Švedijos inves?-
cijas į Ventą, miestelį Akmenės 
rajone. 

Kasmet yra skelbiama dešimt 
Globalios Lietuvos apdovanojimų 
nominacijų, tarp jų – už nuopel-
nus pritraukiant į Lietuvą užsienio 
inves!cijas ir mokslines inovaci-

jas, Lietuvoje gimusių idėjų sklai-
dą pasaulyje, tarptau!nės pa!r-
!es perdavimą mūsų šalies regio-
nams ir įmonėms, užsienio lietu-
vių telkimą, Lietuvos vardo garsi-
nimą. Tradiciškai taip pat įteikia-
mas ir specialus apdovanojimas 
už viso gyvenimo nuopelnus.   

Šalies vadovės globojamus Glo-
balios Lietuvos apdovanojimus 
rengia daugiau nei 900 profesio-
nalų iš 45 šalių vienijan!s Globa-
lios Lietuvos lyderių !nklas, tel-
kian!s užsienyje gyvenančius 
lietuvius ir su Lietuva susijusius 
asmenis, dirbančius mūsų šalies 
labui. • 

 

Maketuota: 
Šiaulių Didždvario  
gimnazijos Radijo klube 
2017 m. kovas 

Vilniaus g. 188 
Šiaulių m. 
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Telefonas (8-41)431514 
Faksas (8-41)431424 

El.pašto adresas 
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Sausio 5 d. Vilniuje Valdovų  
rūmuose apdovano? tarptau?nių 
olimpiadų ir konkursų laimėtojai 

ir jų vadovai.  
Mokinius, juos rengusius mokyto-
jus ir komandų vadovus sveikino 

Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis ir švie?mo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė.  

Ceremonijoje dalyvavo  
Liudas Vinkleris (TB2),  

kuris atstovavo Lietuvai 29-ajame 
Pasaulio komandiniame debatų 

čempionate. • 

AKCIJOS METU ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKAI PADOVANOTOS 77 KNYGOS 
 

 

Nuoširdžiai dėkojame akcijos „Knygų Kalėdos“ rėmėjams: rašytojui Grigorijui Kanovičiui, trečiokams ir jų 
kuratorei Oksanai Lukšaitei, ketvirtokams ir jų kuratorei Jurgitai Borusienei, Daivai Trijonienei, Romual-
dai Pupinytei, Virginijai Savickaitei, Linai Budinienei, Irinai Barabanovai, Danguolei Naraveckienei, Valdai 
Kizevičiūtei, Danguolei Kuklai, Akvilei 
Armalienei, Aleksui Lomeikai (IIa), 
Gabrieliui Goštautui (IIa), Evelinai    
Gaurilčikaitei (TB1), Karoliui Karkalui 
(TB1), Živilei Muzikevičiūtei ir jos             
mokiniams - Vyteniui Beinoravičiui, 
Irmantui Baužai, Matui Bukauskui, 
Gabrielei Fokaitei, Augustei                           
Beržanskytei, Gretai Lindautaitei,          
Ramintai Jurytei, Emilijai                                
Stanišauskaitei, Linui Prapiesčiui,         
Gintarei Jankauskaitei, Rugilei                     
Jasulevičiūtei, Agnei Ancevičiūtei. • 
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