
Šiaulių Didždvario gim-
nazijos Tarptautinio Ba-
kalaureato Diplomo 
Programos (TB DP) mo-
kiniai, Alumnai, moky-
tojai bei abiturientų 
tėvai gruodžio 27 d. 
rinkosi į tradicija tapusį 
susitikimą. 

 Ir tai būtent susitiki-
mas, o ne ceremonija, 
ne renginys. Tai tradicija 
TB baigusiems moki-
niams pasimatyti po 
metų, prisiminti ir pasi-
dalyti savo sėkmės isto-
rijomis, patirtimi. Įspū-
džiais dalijosi 2017 m. 
pavasarį studijas Niujorko univer-
sitete Abu Dabyje baigęs 7-osios 
laidos atstovas Paulius Urbonas. 

11-osios TB laidos kelią apžvelgė 
lietuvių kalbos mokytoja Janina 
Dombrovskienė, ilgai lauktus 
diplomus įteikė programos koor-
dinatorė Rima Tamošiūnienė. 
2017 m. TB diplomo programą 
laida baigė 31 mokinys. 
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Aukščiausias surinktas bendras 
egzaminų rezultatas buvo 40 
balų iš 42, žemiausias – 26 (mini-
malus būtinas rezultatas  – 24).   

2018 m. metai – ypatingi: šiemet 
TB organizacija švenčia savo 
veiklos penkiasdešimtmetį. Or-
ganizacija, pradėjusi veiklą 1968 
metais su septyniomis mokyklo-
mis, šiandien vienija daugiau nei 

5000 mokyklų tinklą. 

Džiaugiamės, kad jau 
daugiau nei dešimtmetį 
Didždvario gimnazija yra 
lygiavertis šios globalios 
organizacijos narys.  

Didždvario TB programą 
baigusius mokinius vieni-
ja Alumni klubas, kurio 
tikslas – išlaikyti glaudų 
buvusių mokinių ryšį su 
mokykla, TB programos 
populiarinimas, informa-
cinė sklaida, dalijimasis 
patirtimi (TB organizaci-
jos atsiųstoje programos 
įgyvendinimo vertinimo 

ataskaitoje pažymėta, jog glaudus 
ryšys tarp esamų ir baigusių TB 
mokinių yra pagirtinas reiškinys). 
Kasmet, artėjant naujiems mokslo 
metams, TB programą baigę mo-
kiniai susitinka su būsimais šios 
programos mokiniais aptarti mo-
kymosi ypatumų. Klubo iniciatyva 
buvo atgaivinta tradicija – gimna-
zijos bibliotekai padovanoti 
knygų. Nuo 2015 m. Alumni klu-
bas už puikius akademinius pasie-
kimus, nepriekaištingą reputaciją 
mokyklos bendruomenėje, smal-
sumą ir platų požiūrį atliekant 
CAS veiklą (socialinę, kūrybiš-
kumu grįstą savanorišką veiklą 
mokykloje ir už jos ribų) yra įstei-
gęs piniginę premija, skirtą daliai 
egzaminų išlaidų padengti.  

2017 m. premija paskirta Vyteniui 
Šliogeriui, šiuo metu University of 
Surrey (Jungtinė Karalystė) studi-
juojančiam kompiuterių mokslą.   
▪ 
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Tarptautinės antikorupcijos dienos proga mokiniai  iš daugiau nei 80 šalies 
mokyklų  kūrė skaidrumo vėliavas ir diskutavo apie mokyklos bendruome-
nės vertybes. Iniciatyvoje dalyvaujančios mokyklos yra „Sąžiningumo mo-
kyklų tinklo", kuris vienija kas septintą Lietuvos mokyklą, narės. Tinklas 
išaugo ir dabar jungia 160 švietimo įstaigų iš 93 Lietuvos vietovių. 

Šios „Skaidrumo vėliavų" iniciatyvos tikslas – naujais būdais įtraukti jauni-
mą diskutuoti apie vertybes, spalvomis, ženklais ir kitomis vizualinėmis 
formomis perteikti tai, kas jiems yra skaidrumas, sąžiningumas ir atsako-
mybė. 

Didždvario gimnazijos I m, I p ir II m, II p klasių mokiniai taip pat  įsijungė į 
šią iniciatyvą. Per „Įvado į žinojimo teoriją“ pamokas mokiniai, atsakydami 
į klausimus (Kas man yra skaidrumas mokykloje? Kaip galiu skatinti sąžinin-
gą elgesį savo klasėje? Jeigu nesąžiningumas būtų animacinis piktadarys, 
kas tai būtų?), piešė skaidrumo vėliavas, o per pilietiškumo pamokas dis-
kutavo apie vertybes, akademinį sąžiningumą mokykloje. 

Be to, mokiniai balsavo, kuri skaidrumo vėliava labiausiai atitinka skaidrumo 
apibrėžimą – vėliavą-nugalėtoją sukūrė I p klasės mokinės: Vasarė Gaupšaitė ir Aistė Dišlė. 

Šią veiklą gimnazijoje organizavo ir vykdė istorijos mokytojai: Paulius Baranauskas ir Giena Kubiliūtė ▪ 

tūroje mūsų laukė gidė, kuri 
mokiniams pristatė Lietuvos 
prezidento rinkimų tvarką, pre-
zidento teises ir pareigas. Įdo-
mu buvo sužinoti ir kai kurias 
prezidento etiketo subtilybes: 
kur ir kada stovėti, paduoti ran-
ką pasisveikinti, kokie yra ap-
rangos reikalavimai.  Smagu 
buvo pasėdėti Prezidentūros 
spaudos konferencijų salėje, 
kurią mokiniai buvo matę tik 
per televizorių.  Apsilankėme 
daugumoje kabinetų, skirtų 
vyriausybės ir jos atstovų, diplo-
matų ir užsienio delegaci-
jų  pasitarimams organizuoti, 
net pamatėme kabinetą, kuria-
me pusryčiauja mūsų preziden-
tė.  Mokiniai nustebo, sužino-
ję,  kad užsienio svečiai sodina-
mi arčiau durų, kad prasidėjus 
gaisrui  ar įvykus kitai nelai-
mei,  greičiau pasiektų duris. 

Pilietiškumo pamoka netradici-
nėje erdvėje padėjo mokiniams 
geriau suprasti, kaip funkcio-
nuoja mūsų valstybės valdžios 
aparatas, už ką yra atsakingi 
vieni ar kiti valstybės pareigū-
nai. ▪ 

Kaip gimė mintis suorganizuo-
ti  tokią pamoką? Per pilietišku-
mo ugdymo pamoką mes su I 
klasių gimnazistais diskutavo-
me: ką turi daryti mokykla, jų 
tėvai ir jie patys, kad jaunimas 
būtų pilietiškesnis?  Buvo įvai-
riausių pasiūlymų. Vienas  jų – 
pamatyti Lietuvos valdžios insti-
tucijas realybėje. Pamanėme, 
jog tai šis pasiūlymas yra nesun-
kiai įgyvendinamas, tad  gruo-
džio 2 d. su dalimi  I m, I g ir  I p 
kl. mokinių nuvykome į  Vilnių.  

Pirmiausia aplankėme Valstybės 
pažinimo centrą. Tai modernus 
muziejus,  aprūpintas šiuolaiki-
ne kompiuterine įranga. Moki-
niai,  gavę planšetes, kuriose 
buvo pateikta informacija apie 
matomus objektus, lydimi mu-
ziejaus vadovės,  galėjo papildy-
ti savo istorijos žinias. Muziejuje 
mokiniai nenuobodžiavo, o 
smalsiai apžiūrinėjo ir analizavo 
informaciją apie  Lietuvos istori-
jos esminius įvykius, Lietuvos 
prezidentų darbą, žmonių veiklą 
sovietmečiu pogrindžio sąlygo-
mis,  dalijosi įspūdžiais ir disku-
tavo.   

Lietuvos Respublikos Preziden-

Mokiniai kūrė skaidrumo vėliavas  

Mokinius lydėjo ir straipsnį parengė mokytojos Asta Gagilienė, Giena Kubiliūtė 
Nuotraukos: Auksės Juškaitės 

 

Pilietiškumo pamoka LR Prezidentūroje ir valstybės pažinimo centre  
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Ugdant smalsų, sumanų ir kūrybišką gimnazistą, Didždvario gimnazijoje taikomi įvairūs netradicinio ugdy-
mo metodai ir formos: verslumo pamo-
kos, projektai, išvykos, susitikimai ir t.t. 
Gruodžio 6 d. per matematikos pamokas 
II m ir II p kl. (mokytojas V. Tamašauskas) 
lankėsi CITADELE banko verslo projektų 
vadovas Justinas Tamašauskas. Jis pasa-
kojo, kokių savybių reikia geram versli-
ninkui, atsakinėjo į gimnazistų klausimus, 
teikė patarimus, kaip pradėti verslą, kaip 
ir kur realizuoti savo užsibrėžtus tikslus 
bei generuoti iškilusias idėjas. 

CITADELE bankas remia smulkaus ir vidu-
tinio verslo įmones, o šis renginys – sava-
rankiško užimtumo bei jaunimo finansi-
nio raštingumo skatinimo idėjų mugė. 
Svečias dalijosi asmenine patirtimi, įkvėpė gimnazistus visada siekti užsibrėžto tikslo ir nebijoti atsakomy-
bės.  ▪ 

Aistė Klinauskaitė  Mąstyk globaliai, veik lokaliai  

IV kl. mokinys   
Vismantas Stonkus   

Šiaulių apskrities moksleivių  
matematikos olimpiadoje  

laimėjo II vietą 12 kl. grupėje. 
 

Mokytoja Irena Baranauskienė.  
 
 

IV kl. mokiniai  
Vismantas Stonkus 

ir Žygimantas Kramenka  
Šiaulių miesto 11-12 kl.  
mokinių informatikos  

olimpiadoje laimėjo I vietą 
Mokytoja Daiva Bukelytė. 

 
 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
anglų k. olimpiados nugalėtojai: 

 

I kl. grupėje: 
I vieta   

Matas Kvietkauskas, Im kl., 
mokytoja Tatjana Sviatkina, 

II vieta  
Orinta Liu, Im kl. , 

mokytoja Alla Chvostova, 
III vieta  

Meda Alminaitė, Ia kl.,  
mokytoja Iveta Gutauskienė, 

 

II kl. grupėje: 
I vieta 

Živilė Jociūtė, IIp kl., 
mokytoja Alla Chvostova, 

II vieta  
Viltė Uptaitė, IIm kl., 

mokytoja Tatjana Sviatkina, 
III vieta  

Laurynas Matuzas, IIm kl., 
mokytoja Tatjana Sviatkina, 

 

III kl. grupėje: 
I vieta  

Gabrielė Krupinaitė, TB1 kl., 
mokytoja Alla Chvostova, 

II vieta  
Gustė Rimkutė, IIIc kl.,  

mokytoja Iveta Gutauskienė, 
II vieta  

Emilija Poškaitė, TB1 kl.,  
mokytoja Tatjana Sviatkina. 

SVEIKINAME! 

Gruodžio 1-2 dienomis mūsų gimnazijos 
TB1 ir TB2 kl. mokiniai dalyvavo kasmeti-
nėje CAS konvencijoje, kuri vyko Vilniaus 
licėjuje. Šių metų tema – „Building brid-
ges“. Konvencijoje buvo kalbama apie 
bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprių 
tarpusavio ryšių kūrimą bei išlaikymą. 
Mokiniai turėjo galimybę išklausyti Airijos 
ambasadoriaus Lietuvoje paskaitos apie 
tai, kaip „statyti tiltus“ skirtingų tautybių 
žmonių bendruomenėje. Reprezentantė 
iš lyčių lygybės instituto dalyviams pasa-
kojo apie moterų ir vyrų vaidmenį moksli-
niame, profesiniame ir technologiniame gyvenime bei skatino siekti savo užsibrėžtų tikslų. Antrą renginio 
dieną konvencijos dalyviai pristatė savo mokyklose įgyvendinamus CAS projektus. Didždvariečiai kalbėjo 
apie protų kovas, debatų klubą, VB taurę ir Kenijos projektą, kitos gimnazijos –  apie veiklą senelių namuo-
se, dienos centruose, darželiuose. Labiausiai įsiminė Kauno Jėzuitų gimnazijos projektas: mokiniai aukoja 
savo  plaukus „Little Princess Trust“ labdarai ir  taip padeda vaikams, kurie dėl ligos neteko plaukų.  Rengi-
nys buvo tikrai naudingas – prasminga patirtis, nauji draugai. ▪ 

CAS convention Jurgita Bašytė, TB2 kl.  

 

 

Baigėsi akcija „Knygų Kalėdos“. Jos metu Šiaulių Didždvario gimnazijos bibliotekai padovanotos 74 knygos. 
Nuoširdžiai dėkojame akcijos „Knygų Kalėdos“ rėmėjams: Daivai Trijonienei, Romualdai Pupinytei, Rimai 

Tamošiūnienei, Virginijai Savickaitei, Laimutei Vielikėnienei, Danguolei Naraveckienei, Janinai                      
Dombrovskienei, Vidai Balčiūnienei, Sniegai Raubaitei, Daivai Oss, Valdai Kizevičiūtei, Astai Gagilienei, 
Linai Budinienei, Akvilei Armalienei, Martynui Paulauskui (Ip kl.), Evelinai Vitkevičiūtei (Ip kl.), Aleksui                             

Lomeikai (IIIa kl.), Matui Masiuliui (IIIp kl.); pimokams ir jų kuratorei Inesai Tamulionytei;  
trečiokams ir jų kuratorei Danguolei Kuklai. ▪ 

Kalėdinė akcija  
„ANGELŲ SIENA“ 



muziejų „Alka“, kuriame sukaupta 
daugiau kaip 60 000 archeologi-
jos, etnografijos, liaudies me-
no,  fotografijų ir kt. ekspona-
tų;  Rainių Kančios koplyčią, pas-
tatytą 1991 m. sovietų žudynių 
vietai atminti. 

Neabejotina, kad kelionė papildė 
mūsų  turimas žinias, supratome, 
kaip svarbu įamžinti protėvių 
atminimą. ▪ 

Raminta Vrubliauskaitė 
Nuotrauka: Godos Kulnytės 

neatlygintiną veiklą.  

Šiuo šokiu pasidalinta ne tik su 
bulvaro praeiviais, kartu Tarp-
tautinę savanorių dieną minėjo 
ir Didždvario gimnazistai, vaikų 
ir jaunimo tautinių šokių an-
samblio „Šėltinis“ šokėjai. 

Šiaulių miesto ir rajono savano-
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Išanalizavę viduramžius ir Lietu-
vos krikšto ypatumus, gruodžio   
6 d.  trečiokai, istorijos A kurso 
mokiniai, išvykome į edukacinę 
kelionę, kad galėtume įtvirtinti 
įgytas žinias istorijos pamokose. 
Tik atvykę į Telšius, aplankėme 
paminklą, skirtą svarbiau-
siam  XIII-XIV a. Lietuvos ir Rytų 
Pabaltijo istoriniam įvykiui – 
1260 m. liepos 13 d. vykusiam 
Durbės mūšiui, kuriame jungtinė 
Žemaitijos genčių kariuomenė 
sutriuškino galingą Livonijos, 
Prūsijos, Danijos ir Švedijos kara-
laičio Karolio kariuomenę.  

Po to apžiūrėjome vėlyvojo ba-
roko ir klasicizmo stiliaus Šv. 
Antano Paduviečio katedrą, 
pastatytą 1791 m. (katedra tapo 
nuo 1926 m.). Gana svarbi ka-
tedros dalis yra reljefinės jos 
durys, kurios buvo sukur-
tos  įamžinti Žemaitijos krikšto 
600-ąsias metines. Ant durų 
sudaryti 4 reljefiniai epizodai-
meniniai blokai: žemaičių pago-
niškoji istorinė praeitis iki krikš-

to, Žemaitijos krikštas bei Kons-
tancos Visuotinis susirinkimas ir 
garsusis žemaičių skundas, Žemai-
čių vyskupystės istorija bei Telšių 
vyskupijos istorija. Turėjome išs-
kirtinę galimybę aplankyti Telšių 
vyskupo V. Borisevičiaus kunigų 
seminariją, kurią aprodė A. Saba-
liauskas, Telšių miesto studijų 
prefektas;  Didžiąją Žemaičių sie-
ną, demonstruojančią ypatingą 
žemaičių pagarbą savo kalbai, 
papročiams, unikaliai istorijai; 

Išvyka į Žemaitijos sostinę – Telšius  

SVEIKINAME! 

Didždvario gimnazijos 
moksleiviai puikiai pasirodė ŠU 
Užsienio kalbų studijų katedros 

organizuotame 
 4-ajame respublikiniame 

vertimo konkurse: 
 

Saulė Dumšaitė - I vieta 
(vertimas iš rusų kalbos),  

Natalija Ambrazaitė - II vieta, 
Aironas Koliasnikovas - III vieta 

(vertimas iš rusų kalbos), 
mokytoja Natalia Ploshenko; 

 

Živilė Jociūtė - III vieta  
(vertimas iš prancūzų 

kalbos), mokytoja Jūratė 
Šimkuvienė. 

 

Sveikiname nugalėtojus! 
Dėkojame mokytojams.  ▪ 

 

 
Didždvario gimnazijos vaikinų 
tinklinio komanda: kapitonas 

Džiugas Syminas, Lukas 
Steponkus, Jonas Urbonas, Gytis 

Ščipokas, Astijus Zaremba,  
Mantas Čepaitis, Kasparas 

Gruslys, Dovydas Mankus, Lukas 
Meškauskas, Arnas Valaitis, 

laimėjo II vietą Lietuvos 
mokyklų žaidynių ll etapo 

finalinėse varžybose. 
Mokytoja Rima Kasiliauskienė. ▪ 

 
Didždvario gimnazijos 

šachmatininkų komanda 
tarpmokyklinėse varžybose 

laimėjo III vietą  
 

Komandos nariai:  
Fokaitė Gabrielė (IV b kl.), Rokas 

Lideikis (III b kl.(, Unė 
Barauskaitė (I p kl.), Aironas 

Koliasnikovas (I m kl.) 
Mokytoja Rima Kasiliauskienė.▪ 

rių koordinavimo centro atstovė 
Giedrė Brazlauskaitė teigė: 
„Norime parodyti, kad savanorys-
tė rūpi ne tik jaunimui. Šiauliuose 
savanoriai yra įvairaus amžiaus, 
visus juos jungia bendrystės jaus-
mas.“ ▪ 

Gruodžio 5-oji – savanorių diena 

Gruodžio 5 d., tarptautinę sava-
norių dieną, susibūrė visi mylin-
tys, gyvenantys, kvėpuojantys... 
savanoryste.  

Lietuva virto didžiule šokių aikš-
tele – jokių žingsnelių, tik 
„vežanti muzika“ ir asmeninis 
džiaugsmo šokis, švenčiant sa-
vanorystę.  

Lietuvos savanoriškos veiklos 
organizacijų atstovai pakviesti 
pasipuošti sava atributika ir 
kartu dalyvauti savanorių die-
nos flashmobe „Šokam savano-
riauti“.  

Šiauliuose savanoriai šoko dvie-
jose vietose – miesto centre: 
prie fotografijos muziejaus ir 
prie Didždvario gimnazijos.  

Triukšminga muzika ir šokiai 
pasirinkti ne šiaip sau. Būtent 
tokiu Tarptautinės savanorių 
dienos minėjimu siekta atkreipti 
visuomenės dėmesį ir skatinti 

Nuotrauka: Maksym Malkov 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Nors buvo nuolat persekiojamas, 
jis atkakliai laikėsi apsisprendimo 
vykdyti Dievo valią. 2017 birželio 

25 d. Lietuvos arkivyskupas 
Teofilius Matulionis paskelbtas 
palaimintuoju. ▪ 

2017 m. gruodžio pradžioje I ir 
IV kl. mokiniai, lankantys tikybą, 
su tikybos mokytoja Lolita Kran-
kalyte lankėsi Šv. Apaštalų Petro 
ir Pauliaus  katedroje. Mokiniai 
buvo supažindinti su katedros 
išskirtine architektūra, didingais 
ir puošniais altoriais,  palaimin-
taisiais ir šventaisiais, aplankė 
palaimintojo T. Matulionio relik-
vijorių, kuris buvo iškilmingai 
sutiktas Šiaulių katedroje. Ši 
relikvija  Šiaulių katedroje viešė-
jo iki antrojo Advento sekma-
dienio, gruodžio 10 d.  Mokiniai 
sužinojo, kad arkivyskupas pa-
tarnavo visiems žmonėms, ne-
atsižvelgdamas į tai, kokios jie 
tautybės,  įsitikinimų, pasižymė-
jo ypatinga ištikimybe Bažnyčiai. 

Viktorija Povilionytė  

Tikybos pamoka kitoje erdvėje 

Minime AIDS dieną 

KARJERA 

Gruodžio 1-oji yra ne tik žiemos 
pradžia, tačiau ir Pasaulinė AIDS 
diena. Prie šios dienos minėjimo 
prisidėjo ir Didždvario gimnazijos 
mokiniai bei biologijos mokytojos  
(Danguolė Vaičekauskienė  ir 
Kristina Muraškienė). Ketvirtadie-
nio popietę Didždvario gimnazijos 
pirmokai dalyvavo protmūšyje 
„AIDS: geriau žinoti“, kuriame 
pasitikrino turimas žinias apie 
AIDS, įgijo naujos informacijos 
apie ŽIV. Protmūšį  laimėjo I m 
klasės komanda. Sveikiname! 

Gruodžio 2-ą dieną III kl. mokinės: 
G. Žalytė, V. Povilionytė, G. Ma-
tiukaitė ir R. Prialgauskaitė, prie 
pagrindinio įėjimo į gimnaziją 
mokiniams bei mokytojams dalijo 
Pasaulinės AIDS dienos simbolį – 
raudonos spalvos kaspinėlius, 
simbolizuojančius solidarumą su 
AIDS sergančiais bei ŽIV paveik-

tais žmonėmis. Visus įeinančius 
pasitiko plakatas „Nulis AIDS su-
keltų mirčių“, stendas, kuriame 
buvo pateikti ligos paplitimo ir kt. 
duomenys, mokinių sukurti lanks-
tinukai apie AIDS. 

Manome, kad labai svarbu pami-
nėti šią dieną ir  bent tokiu būdu 
palaikyti, užjausti sergančius, 
įspėti apie pavojingą ir klastingą 
ligą. ▪ 

Rugilė Prialgauskaitė, III kl.  

Gruodžio 5 d. trylika Didždvario 
gimnazijos IIa kl. mokinių lankė-

si Šiaulių profesinio rengimo 
centro verslo ir technologijų 

skyriuje. Profesijos mokytojas 
Mindaugas Bartkus mokinius 
supažindino su vadybininko 

padėjėjo specialybe, vedė prak-
tinį užsiėmimą.  

Mokiniai dirbo komandose, 
kūrė vizitines korteles kasdieni-
nio vartojimo prekėms. Visos 
komandos dirbo kūrybiškai ir 
aktyviai. Pirmos, antros ir tre-
čios vietos nugalėtojams buvo 

įteikti vokai su prizais. 
 

Profesijos patarėja  
Laima Vielikėnienė ▪   

 

2017 m. gruodžio 11 d.  Didždvario 

gimnazijoje vyko  

Telšių raj. mokyklų vadovų 

metodinė diena.  

ŽIEMOS FANTAZIJA 
Dėkojame IIp kl.  

mokiniams:  

Živilei Jociūtei 

 

ir 

Adomui Jokubaičiui,  

 

 

 

 

 

 
 

dalyvavusiems respublikinia-

me kompiuterinės grafikos 

konkurse „Žiemos fantazija“. 

Mokytoja Daiva Bukelytė ▪ 
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Įspūdžiais pasidalijo edukacinės išvykos dalyvė Živilė Muzikevičiūtė  

Kai penktadienis, bet ne 13, tai geriau ir būti negali! 

Penktadienį, gruodžio 15 d., 
Didždvario gimnazijos pedagogų 
kolektyvas vyko į edukacinę išvy-
ką „Bendruomenės narių telki-
mas užtikrinant jų emocinį saugu-
mą“. Kuo labiau tolome nuo Šiau-
lių, tuo daugiau pro autobuso 
langus matėme sniego – juk į 
Šiaurės Lietuvą susirengėme. 
Kelionės tikslas – Renavo dvaras. 
Pakeliui aplankėme ir keletą ob-
jektų: Papilę, garsėjančią Simono 
Daukanto, pirmosios lietuviškai 
parašytos mūsų istorijos auto-
riaus, skulptūra (istorijos mokyto-
ja Giena Kubiliūtė, kaip gidė ir 
kolegė, atskleidė įdomių S. Dau-
kanto gyvenimo ir veiklos faktų), 
Viekšnius, kuriuose yra paminklas 
trims broliams Biržiškoms, nusi-
pelniusiems Lietuvos mokslui ir 
kultūrai.   

Jau temstant įsukome į Renavo 
dvarą, vieną lankomiausių Že-
maitijos objektų. Lydimi net 
dviejų gidžių susipažinome su 
dvaro istorija, apžiūrėjome au-
tentiškus ir atkurtus eksponatus. 
Daugumai labai gerą įspūdį pa-
darė išsaugota senovinė dvaro 
šildymo sistema (šokolado spal-
vos židinys šeimininko darbo 
kabinete, šviesus židinys mėly-
noje svetainėje ir kt.). Ne vienas 
pirmąkart apsilankė dvaro bib-
liotekoje. O antrame aukšte 
įrengtame siaubo kambarėlyje 
visi save išvydo... kaip raganas ir 
demonus. Vieni į kitus žvalgėsi 
vampyriškai rainomis akimis, 
šypsojosi neįtikėtinai baltais 
dantimis, tyrinėjo pasikeitusias 
šukuosenas, manikiūrą, fotogra-
favomės. Pavaikštinėję po sve-

tingą dvarą, daly-
vavome koncerte 
„Ispanijos spalvos“, 
kurio atlikėjai žavė-
jo temperamentin-
gu flamenko šokiu, 
įkvepiančiomis 
dainomis, gitaros 
melodijomis.           

Tad puikiai pralei-
dę laiką, labiau 
pažinę vienas kitą, 
daug sužinoję apie 
dvarų kultūrą, 
grįžome namo 
sutelkti ir emociš-
kai saugūs, kaip ir 
buvo žadėta edu-
kacinės išvykos 
pavadinime. ▪ 

N
u
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Janina Dombrovskienė, lietuvių k. mokytoja 
Nuotraukos: Maksym Malkov 

 

tūra, kultūra besidominčiais  ir 
puikiai savo krašto istoriją išma-
nančiais mokiniais. Po viešųjų 
kalbų mokiniai dalijosi įspū-
džiais, aptarė užduotis, ypač 
palankiai įvertino konkurso 
pradžioje pateiktą vaizdo ir 
garso medžiagą, kurioje buvo 
pristatytos poeto K. Bradūno 
dukters E. Bradūnaitės, gyve-
nančios Havajuose, mintys apie 
gimtosios kalbos išsaugojimo 
svarbą ir šiuolaikinio jaunimo, 
sunkiai pelnančio duonos kąsnį, 
išpažintys Palangoje (T. Bručo 
filmas „Čeburekų pardavėjai“). 
Aktyviausi šiemet buvo Juliaus 
Janonio, Simono Daukanto, 
Didždvario, „Romuvos“ ir Šiaulių 
universiteto gimnazijų atsto-
vai.  Pirmoji vieta skirta  Augus-
tei Kavaliauskaitei (Juliaus Jano-
nio gimnazija) ir Vaivai Šiupary-
tei (Didždvario gimnazija), ant-
roji – Gretai Petrauskaitei 
(„Romuvos“ gimnazija) ir Mildai 
Jurgaitytei (Juliaus Janonio gim-
nazija), trečioji – Ainiui Pikūnui 
(Šiaulių universiteto gimnazija) 
ir Donatai Taunytei (Simono 
Daukanto gimnazija). Renginio 

organizatorės tikisi, kad konkurso 
dalyviai įgijo patirties, kaip įveikti 
jaudulį,  ir džiaugiasi, kad kiekvie-
nas  atskleidė  savo, kaip gero 
oratoriaus, gebėjimus įtaigiai, 
nuoširdžiai polemizuoti,  kritiškai 
vertinti ir  praeityje gyvenusių 
žmonių, ir dabartinės kartos rū-
pesčius.  ▪ 

Ekspromtinės kalbos konkursas  

Gruodžio 12 d. gimnazijoje vyko 
tradicinis – aštuntasis – Šiaulių 
miesto III-IV klasių Ekspromti-
nės kalbos konkursas, skirtas 
Lietuvos 100-mečiui  paminėti. 
Renginį organizavo lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojos 
Jolanta Valančienė ir Janina 
Dombrovskienė. Šį kartą kon-
kurso dalyviams teko paruošti 4
-5 minučių kalbą, skirtą pasaulio 
šalių jaunimo grupei, nieko 
negirdėjusiai apie Lietuvos isto-
riją, kultūrą, gyventojus, jų ver-
tybes, gyvenimo būdą. Moki-
niams buvo suteikta laisvė imp-
rovizuoti: įsikūniję į mainų prog-
ramos dalyvį, atstovaujantį 
Lietuvai, jie galėjo pasirink-
ti  aspektą, leidžiantį neforma-
liai pristatyti savo šalį. Konkurso 
užduotis – kaip savo kalbos 
iliustraciją reikėjo pasirinkti 
vieną iš  dešimties pateiktų 
fotografijų – sudarė sąlygas 
kiekvienam atsiskleisti. Visi 
gimnazistai kalbėjo  sklandžia, 
taisyklinga kalba, mintis dės-
tė  argumentuotai ir  struktūriš-
kai. Konkurso vertinimo komisi-
ja džiaugėsi išprususiais, litera-
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On 14th of December three 
volunteers from Didzdvario 
Gimnazija, presented the 
European Voluntary Service 
to students of the Stasio Šal-
kauskio gimnazija.  

The aim was to promote the 
unique possibilities of the 
EVS and to motivate students 
to grasp this opportunity as 
well. 

Moreover it was a chance for 
them to interact with foreig-
ners and to improve their 
English skills.  

The students were very inte-
rested. Besides the usual 
questions about cepelinai and 
our opinions about Lithuania, 
they also tried to learn more 
about our cultures and the 
perks of volunteering. 

I hope we could excite them 
about the EVS and that some 
of them will also use this 
chance to gain experience 
abroad.  ▪ 

 

Paul Müller, EVS volunteer 

EVS presentation. Stasio Šalkauskio gimnazija  

One of our presentations about the European Voluntary Service on 1st of 
December took place in Linkuva, a small town close to Siauliai. When we 
arrived, we were welcomed very enthusiastically and everything was ex-
tremely well prepared. It seemed that they really value our presentation and 
there was even a student who translated it to Lithuanian. 

The students there were very interested and we tried to convince them to 
do the EVS as well. Fortunately, in the end a lot of them indicated that they 
are thinking about it. Therefore, the presentation was a success.  

A pleasant surprise was that we got flowers and chocolate as a present be-
fore we left.  ▪ 

On 20th of December I – Maksym 
Malkov (Ukraine), EVS volunteer 
in radio station "Radijo klubas" of 
Siauliai Didždvario gymnasium, 
Tamar Gabedava (Georgia) and 
Vagharshak Avetisyan (Armenia), 
EVS volunteers in Siauliai logope-
dic school visited Siauliai Santar-
ves gymnazium. 

 This presentation was particular 
for me, because in comparing 
with all the previous presenta-
tions it was by my own initiative 
and, and it was in Russian langua-
ge. Absence of assembly hall, 5-6 
graduating students in every class 
surprised us a little bit. Personally 
I was happy that everyone could 
understand us without any prob-
lems or some additional explana-
tions of some words or phrases. It 

was hard to explain 
all the aspects of 
EVS during 30 mi-
nutes, that's why 
we didn‘t try to do 
it. All official infor-
mation can be find 
everywhere, that's 
why we concentra-
ted on most impor-
tant information 
and our personal 
experience gotten 
during first months 
of our projects.  

In general, we 
were satisfied by the final result: 
students were attentive, many 
questions were asked, great imp-
ressions and the wish to come 
again. And the most important 

thing that the wish for a second 
visit is mutual. ▪ 

EVS presentation. Linkuvos gimnazija  

EVS presentation. Santarvės gimnazija  

Nuotrauka: Maksym Malkov 

Nuotrauka: Maksym Malkov 

Paul Müller, EVS volunteer 

 

Maksym Malkov, EVS volunteer 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

RUGSĖJO 27 D.  
APSKRITOJO STALO  

DISKUSIJA  
„KITOKIŲ MATEMATIKOS  
PAMOKŲ IR AKTYVIŲJŲ  

VEIKLŲ 8-9 KLASĖSE  
SĖKMĖS.IDĖJŲ MUGĖ“.   

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ 

BEI PARODYTUS AUKŠTUS C++ 

PROGRAMAVIMO KALBOS IR 

MĄSTYMO GEBĖJIMUS 

 ŠIAULIŲ MIESTO 11–12 KLASIŲ 

MOKINIŲ INFORMATIKOS 

 OLIMPIADOJE: 

 

 Vismantas Stonkus, IV kl. 

 Žygimantas Kramenka, IV kl. 

 Marius Pocevičius, TB2 

 

SVEIKINAME DIDŽDVARIEČIUS,  

SURINKUSIUS VISUS GALIMUS  

TAŠKUS OLIMPIADOJE: 

 

 Vismantas Stonkus, IV kl. 

 Žygimantas Kramenka, IV kl. 

 

Linkime sėkmės III etapo 

atrankinėje dalyje į respublikinės 

olimpiados baigiamąją dalį. 

 

Mokytoja Daiva Bukelytė 

Milda Ščiglaitė, IIa kl.  

 

 
 

Pažintis su darželio auklėtojo profesija  

Du gruodžio ketvirtadienius I s kl. mokinės: Emilija, Klaudija, Monika ir Brigita, Centro pradinės  
mokyklos pirmokams skaitė knygas. Pirmą kartą (gruodžio 7 d.), mokytojos prašymu, vyko  temi-
nis skaitymas apie miško žvėrelius – rudąjį lokį, lapę, vilką ir šerną. Mokinės ne tik skaitė istorijas, 
bet ir organizavo viktoriną, mokinukams padėjo įveikti kryžiažodį. Antrą kartą (gruodžio 14 d.) 
skaitymų temą pasiūlėme mes – žiemos tema deklamuojami eilėraščiai ir pasakos neprailgo, nes 
klausytojai, skanaudami saldainius, spalvino iliustracijas. Kaip jiems sekėsi spalvomis perteikti 
artėjančių švenčių dvasią, galima pasižiūrėti prie mokytojų kambario surengtoje parodėlėje.  

Tiek aš, tiek mano mokinės įsitikinusios, kad vyresniųjų skaitymas mažiesiems prieš Kalėdas – 
viena iš naujesnių besiformuojančių tradicijų. ▪ 

Gruodžio 13 d. II a klasės mokinės: Gerda, Egila, Lėja, 
Kasparas, Rūta, Kamilė bei Milda, lankėsi Šiaulių 
lopšelyje-darželyje „Kregždutė“, kur iš arčiau susipa-
žino su nelengva darželio auklėtojo profesija.  

Mes ne tik bendravome  su auklėtojomis, stebėjome, 
kaip jos veda užsiėmimus mažiesiems, bet ir pačios 
bendravome  su vaikais, kartu žaidėme, prižiūrėjo-
me  juos, lakstančius kieme. Tai buvo nauja ir nau-
dinga patirtis – darbas, iš pradžių atrodęs toks leng-
vas, ne toks jau ir paprastas. 

Smagu, kad vaikai noriai su mumis žaidė, pasitikėjo 
mumis, naujomis auklėtojomis. Grįžome linksmos, pasikrovusios gerų emocijų.  ▪ 

 

Živilė Muzikevičiūtė, lietuvių k. mokytoja  

Gruodžio 12 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje  įvyko Teodoro Grotuso gamtos mokslų eksperi-

mentų konkursas. Jame dalyvavo 9 komandos iš Akmenės, Kupiškio, Radviliškio Lizdeikos, 

Šeduvos, Šiaulių Didždvario, J. Janonio, St. Šalkauskio, Lieporių ir „Romuvos“ gimnazijų.  

Šio konkurso partneriai –  VU geomokslų fakulteto chemikai:  akademikas, profesorius Aivaras 

Kareiva, docentas Darius  Jasaitis, Kanagavos universiteto tyrėjas Yuhei Tanaka, skaitę paskai-

tas: „Neorganinė chemija ir medicina“ ir „Japonija – mano šalis.  

Džiugu, kad mūsų gimnazijos komanda tapo konkurso nugalėtoja. 
 

SVEIKINAME TEODORO GROTUSO GAMTOS MOKSLŲ EKSPERIMENTŲ 
 KONKURSO NUGALĖTOJUS! 

 
Šiaulių Didždvario gimnazijos komanda geriausiai atliko visas užduotis 

 (biologijos, fizikos, chemijos). 
 

Ugnė Tylenytė, Tautvydas Ščefanavičius (IV kl.) – biologai. 

Ignas Pangonis, Povilas Gegužis (IV kl.) – chemikai. 

Virgilijus Glodenis (III kl.), Žygimantas Kramenka (IV kl.) – fizika. 

Dėkojame mokytojams!  ▪ 

Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja  

Didždvariečiai – konkurso nugalėtojai 

Kalėdiniai skaitymai Centro pradinėje mokykloje 

ŽVAKUČIŲ DĖLIONĖS 

 AKCIJA 

„ĮSILEISK KALĖDŲ ŠVIESĄ“  

N
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alkov  
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Gruodžio 8 d. IV klasės mokiniai 
kartu su anglų kalbos mokytoja 
Kristina Urboniene vyko į Radviliš-
kio Lizdeikos gimnaziją dalyvauti 
interaktyviame Lietuvos nacionali-
nio dramos teatro spektaklyje „Be 
skambučio“.  

Pasak režisieriaus Pauliaus Tamo-
lės, mokyklos problemos išlieka ir 
net ją baigus. Šiuo spektakliu nori-
ma parodyti, kad vadovai tam-
pa  mokyklos skambučio metafo-
ra. Kol niekas nesako, žmonės 
nerodo jokios iniciatyvos ir tik 

tada, kai vadovas šaukia, reikalau-
ja, žmonės pradeda kažką daryti. 
Pirmo veiksmo metu  buvo vaidi-
namas spektaklis, žiūrovai  kvie-
čiami netgi šokti. Vėliau visi žiūro-
vai buvo suskirstyti į grupes, ku-
riose reikėjo atlikti tam tikras 
užduotis (pavyzdžiui,  vienas ki-
tam pasakyti tai, ką norėtų pasa-
kyti artimam žmogui, sau pačiam). 
Šokiravo tai, kad aktoriai labai 
atvirai pasakojo įvairias istorijas iš 
savo pačių gyvenimų ir stengėsi 
išgyventas emocijas perduoti 

žiūrovams. Po spektaklio dalies, 
vykusios grupėse, visi žiūrovai vėl 
susirinko į bendrą patalpą, kur 
turėjo įsiklausyti į save ir pasielgti 
taip, kaip liepia širdis. Renginio 
pabaigoje vyko refleksija: žiūrovai 
išsakė savo mintis apie spektaklį, 
bendravo su aktoriais, vieni su 
kitais.  

Šis spektaklis paliko didelį įspūdį, 
nes pirmą kartą teko ne tik žiūrėti, 
bet ir patiems dalyvauti. Spektak-
lis suteikė galimybę sustoti ir skirti 
laiko savo apmąstymams. ▪ 

Jogailė Ručinskaitė ir Augustė Beržanskytė,  IV kl.   

Spektaklis, kurio aktoriumi tampi ir tu 

Gruodžio 14 d. Ieva Kurmytė, 
sveikatos ir socialinės 

psichologijos magistrė, sveiko 
gyvenimo būdo ir asmeninio 

tobulėjimo konsultantė, 
mokiniams pristatė savęs 
analizavimo technikas ir 

akcentavo jų svarbą renkantis 
profesiją. ▪ 

 

Gruodžio 14 d. vyko susitikimas 
su Generolo Jono Žemaičio 
Karo akademijos atstovais. 

Mokiniai susipažino su studijų 
programomis, stojimo 

sąlygomis. Buvęs gimnazijos 
mokinys Rokas Švambaris 

pristatė kariūnų dienotvarkę, 
mokymosi ir gyvenimo sąlygas, 

neformalaus ugdymo 
pasirinkimus.  

KARJERA 

Profesijos patarėja  
Laima Vielikėnienė 

Susitikimas su Justina Poškevičiūte 

2017 m. gruodžio 7 d. TB1 klasės mokiniai turėjo 
svečią – juos aplankė buvusi Tarptautinio baklaure-
ato programos mokinė Justina Poškevičiūtė. Dauge-
lį nustebino merginos pasiekimai: baigė politikos 
mokslų ir kino studijų bakalauro studijas Jungtinių 
Amerikos Valstijų Gettysburgo koledže, kaip anglų 
kalbos mokytoja ir videografė savanoriavo Tailando 
šiaurėje esančioje nevyriausybinėje organizacijoje, 
teikiančioje nemokamą švietimą etninių mažumų 
vaikams. Be to, baigė politikos mokslų magistrą 
Vidurio Europos universitete Budapešte, dirbo su 
nevyriausybinėmis vystymosi organizacijomis Pales-
tinoje, turizmo industrija Brazilijoje. Dabar Justina 
tęsia darbą toje pačioje industrijoje Europoje. Nors mergina pasigirti tikrai turi kuo, pati Justina kuklinasi: 
„Aplankytų šalių skaičius apie patį žmogų labai mažai ką pasako“. Susitikime ji diskutavo su mokiniais apie 
TB  programos teikiamą naudą, ji teigė, kad būtent ši programa pakeitė jos požiūrį į save ir kitus, paruošė 
įvairioms patirtims bei padėjo suvokti, kad viskas yra įmanoma, jei labai norėsi ir dirbsi. Justina išdavė ir 
ateities planus – prisipažino, kad žada vykti į Vengriją bei dirbti būtent ten. ▪ 

 

Susitikimas su Dovile Pečiulyte 

2017 m. gruodžio 11 d. TB1 ir TB2 klasių mokiniai 
susitiko su buvusia Tarptautinio bakalaureato prog-
ramos mokine Dovile Pečiulyte. Dovilė pasakojimą 
pradėjo nuo prisipažinimo, kad baigusi mokyklą, 
buvo labai sutrikusi, nes nežinojo, ką ir kur tiksliai 
norėtų studijuoti. Tad tik pasibaigus egzaminų 
sesijai, susikrovė lagaminus ir iškeliavo į visai nepa-
žįstamą jai Londoną, kuriame praleido net trejus 
metus. Ten gyvendama,  ji suprato, kaip gerai, kad 
mokėsi pagal TB programą: labai pravertė gebėji-
mas komunikuoti, kritiškai mąstyti. Dovilė pasako-
jo, kad pajutusi, jog gyvenime prasideda rutina, 
nusprendė mesti mėgstamą darbą, palikti draugus, šalį ir iškeliauti savanoriauti į tolimą, paslaptingą pa-
saulio kampelį – Vietnamą. Ten vaikus mokė anglų kalbos, daug laiko skyrė savišvietai: skaitė filosofines 
knygas, keliavo ir net baigė kursus, reikalingus tapti mokytoja. Savo pasakojimą mergina baigė anglų rašy-
tojo William Hazlitt citata: „Kuo daugiau darome, tuo daugiau galime padaryti“, kuria įkvėpė mokinius 
veikti, mėgautis gyvenimu bei atrasti laiko ieškant savojo Aš.▪  

Didždvarietis – didždvariečiui 
Beatričė Venckutė 

 

 

Gruodžio 9 d.  „Saulės mieste“ 

vyko tradicinė  

Maltiečių sriubos akcija,  

kurioje savanoriavo ir  

Didždvario gimnazijos  

mokiniai.  ▪  
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Gruodžio 13 d. Šiaulių verslo inkubatoriuje 
buvo įteikti  pažymėjimai Ekonomikos ir 
lyderystės mokyklos absolventams. Sveikinda-
mas mokinius, sėkmingai baigusius mokyklą, 
Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius Alius 
Valys, sertifikuotas verslo konsultantas, būsi-
miesiems verslininkams linkėjo susirasti šir-
džiai artimą veiklą, nenusivilti po pirmų ne-
sėkmių ir visuomet atminti, kad verslui reikia 
kurti tokius produktus ar teikti tokias paslau-
gas, kurių žmonėms reikia. „Svarbu ne paga-
minti, svarbu pagaminti tai, ką gali parduoti, 
kas yra reikalinga žmonėms“, – sakė A. Valys, 
pasidžiaugęs jaunais išradingais žmonėmis, 
augančia lyderių karta, kuri renkasi dirbti 
savarankiškai ar kurti verslą. 

Pažymėjimai įteikti 17 Didždva-
rio gimnazijos mokinių. VI Eko-
nomikos ir lyderystės mokyklos 
laidos absolventais tapo: Beata 
Žiogaitė, Gintarė Samušytė, 
Paula Vaidelauskaitė, Agnė 
Bagdanskaitė, Nedas Adeikis, 
Airidas Zaicevas, Armandas 
Kondroška, Ieva Kovaliovaitė, 
Nojus Matuliokas, Amanda 
Kairytė, Dominyka Stankutė, 
Katrina Žirnenkaitė, Rokas 
Kubulkis, Tadas Čečkauskas, 
Andrius Andriuškevičius, Ugnė 
Pališaitytė ir Lukas Steponkus.▪ 

Gruodžio 5 d.  Didždvario gimnazijos Jaukumo 
zonoje I g kl. mokiniams vyko pilietiškumo 
pagrindų pamoka. Ši vieta pasirinkta neatsitik-
tinai – zona yra puiki erdvė diskusijoms. Pa-
mokoje mokiniai diskutavo apie didį Prancūzi-
jos imperatorių Napoleoną Bonapartą. Pagrin-
dinis diskusijos klausimas – koks mokinių 
požiūris į šį valdovą ir kaip jie vertina Napo-
leono gyvenamąją epochą? Gimnazistai pasis-
kirstė į du frontus. Vieni kalbėdami labiau 
vertino Napoleoną, kaip pozityvų žmogų, 
kuris užkariautose žemėse panaikino baudžia-
vą, kiti – kaip imperatorių, dėl kurio kaltės 
kare nukentėjo milijonai žmonių.  

Diskusijų sukėlė ir Napoleono tortas, kuriam 
pasmaguriauti pirmokai, be abejo, rado laisvo 

laiko. Buvo pateiktos įvairios 
torto pavadinimo kilmės versi-
jos, iš kurių labiausiai įtikino ši: 
rusų teigimu, pirmą kartą Na-
poleono tortas buvo iškeptas 
1912 m., kai Maskva ruošėsi 
iškilmingai ir garbingai paminė-
ti Šimtmečio jubiliejų (praėjo 
100 metų, kai iš Rusijos buvo 
išvytas Napoleonas Bonapar-
tas). Pyragas buvo trikampio 
formos – tai visiems supranta-
ma Napoleono kepurės užuo-
mina. Taigi praėjus kiek laiko, 
kepiniui buvo suteiktas  
„Napoleono“ vardas.  ▪ 

Gruodžio 14 d. Šiaulių miesto pedagogus (dalyvavo svečių  
iš St. Šalkauskio ir S. Daukanto gimnazijų)  gimnazijos tech-
nologijų mokytoja Audronė Zibalienė ir anglų k. mokytojos: 
Virginija Čelkonienė, Daivos Oss, pakvietė  į atvirą integruo-
tą pamoką „Kalėdinių sausainių puošimas“.  

 Nuo pirmosios pamokos minutės dalyvius užvaldė šventiš-
ka nuotaika, imbierinis kvapas. I s kl. mokiniai kepė imbie-
rinius sausainius, juos  dekoravo, pakavo – paruošė kalėdi-
nes dovanėles Aukštelkės socialinių globos namų gyvento-
jams.  

Pamokos pabaigoje mokytojos organizavo refleksiją – kiek-
vienas mokinys anglų kalba analizavo savo darbą, įgytas 
naujas kompetencijas.  ▪ 

Ekonomikos ir lyderystės mokykla 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja  

 

Napoleonas ir I g klasė  
Asta Andžiuvienė, istorijos mokytoja  

 

Daiva Oss, anglų kalbos mokytoja  

Dalijamės gerąja patirtimi: atvira integruota anglų k. ir technologijų 
pamoka miesto pedagogams  
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Likus savaitei iki žiemos atostogų I m kl. mate-
matikos pamokos vyko kiek kitaip. Tris pamo-
kas mokiniams matematikos tekstiniai uždavi-
niai buvo pateikti anglų kalba ir Kalėdų tema. 
Tai, be abejo, padėjo sukurti artėjančių šven-
čių nuotaiką. 

Pamokos pradžioje mokiniai kartu su anglų k. 
mokytoja Alla Chvostova aptarė uždaviniuose 
esančius nežinomus žodžius, prisiminė klausi-
mų sudarymo taisykles. Tad teisingai išspren-
dęs uždavinį ir gautas koordinates sudėliojęs 
plokštumoje, galėjai  gauti piešinėlį – eglutę. 

Nors besimokantieji I m kl. neblogai moka 
spręsti tokio tipo uždavinius, tačiau pateiktos 

užduotys buvo šioks toks iššū-
kis, nes, anot mokinių, jie taip 
mokėsi pirmą kartą. Mokiniai 
sakė, kad tokios pamokos jiems 
patinka ir yra naudingos, nes 
ne tik dar kartą leidžia pasitik-
rinti matematinius gebėjimus ir 
anglų k. įgūdžius, bet ir suteikia 
galimybę padirbėti su klasės 
draugais komandoje. ▪ 

Artėjant didžiosioms metų šventėms Didždvario gimnazijos Knygų klubas 
pakvietė gimnazijos bendruomenę į literatūrinę popietę „Skaityk ir balsuok 
už geriausias 2017 m. knygas“. Metų knygos rinkimai kasmet vyksta nuo 
2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šios akcijos 
tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, 
kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą.  

Susirinkę į A. J. Greimo skaityklą Knygų klubo nariai galėjo apžiūrėti parodą 
„Metų knygos rinkimai 2005-2016 m.“ Parodoje eksponuojamos knygos, 
pelniusios garbingą Metų knygos apdovanojimą 2005-2016 metais. Knygų 
klubo narės: Joana Župerkienė, Valda Kizevičiūtė, Rima Dranickaitė, pristatė 
2017 m. nominuotas knygas, ragino skaityti ir balsuoti už patikusią knygą.  ▪ 

Sveikiname Pauliną Maskaliovaitę, Aistę 
Norkutę, Ugnę Pališaitytę! 

Dvi dienas „Inovatorių slėnyje“ (Zarasų raj., 
Antalieptė) darbavosi Šiaulių Didždvario, J. 
Janonio, Šiaulių universiteto, S. Šalkauskio 
gimnazijų, Šiaulių profesinio rengimo centro ir 
Šiaulių valstybinės kolegijos mokiniai, susis-
kirstę į devynias komandas. Šiemet buvo pa-
siūlyta nelengva užduotis – sukurti verslo 
planą socialiniam verslui. Turnyro dalyviai 
užduotis pradėjo įgyvendinti dar namuose – 
komandos į turnyrą turėjo atvykti atlikusios 
namų darbus, pasirengusios savo pirminius 
planus, kuriuos, susirinkę Antalieptėje, pir-
miausia ir pristatė. Verslo idėjos buvo susiju-
sios su pagalba senjorams, neįgaliesiems, 
atliekų rūšiavimu ir jų perdirbimu. Žinoma, tai 
buvo tik pirminis idėjos pristatymas, dar trūko 
sistemingumo, nebuvo išsamiai suskaičiuoti 
biudžetai, nenumatytos rizikos, kitos verslui 
svarbios detalės. Todėl patyrę konsultantai: 
Urtė Žukauskaitė-Zabukė, Arūnas Survila ir 
Monika Juknienė, dvi dienas Antalieptėje 

bendravo su mokiniais, patarė 
jiems, skyrė įvairiausių užduočių, kol 
pagaliau atėjo finalinis etapas – 
komandoms reikėjo pristatyti jau 
patobulintus verslo planus. Jie nuo 
pirmą kartą pateiktų skyrėsi kaip 
diena ir naktis – patraukliai, išsa-
miai, argumentuotai skambėjo išsa-
komos mintys. Verslo plano turnyro 
dalyviai drąsiai atsakinėjo į klausi-
mus, diskutavo, gynė savo verslo 
idėją. 

Dvi dienos (gruodžio 15-16 d.) atkaklaus dar-
bo, kūrybiškumo ir sumanumo, komandos 
sutelktumo – ir galima džiaugtis Verslo plano 
turnyro nugalėtojų titulais bei prizais! Verslo 
plano turnyrą šiemet laimėjo Didždvario gim-
nazijos komanda „A.G.N.A“ – Paulina Maska-
liovaitė (kapitonė), Aistė Norkutė ir Ugnė 
Pališaitytė.  

Pirmosios vietos laimėtojų verslo idėja yra 
susijusi su išmaniosios apyrankės „A.G.N.A“, 
galinčios padėti sekti žmogui savo sveikatos 

būklę, sukūrimu. Šį įrankį merginos siūlo nau-
doti siekiant laiku prognozuoti širdies krauja-
gyslių susirgimus, sekti savo organizmo svei-
katos būklę. Beje, laimėtojoms buvo padova-
notos… išmaniosios  apyrankės. 

Verslo plano turnyras – Šiaulių savivaldybės 
finansuojamos jaunimo verslumo iniciatyvų 
skatinimo programos renginys. Šios progra-
mos partneris – Šiaulių verslo inkubatoriaus. ▪ 

Kalėdinės anglų kalbos ir matematikos pamokos 
Alla Chvostova, anglų k. mokytoja, ir Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja 

 

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja  

Knygų klubas 
 

Daiva Oss, anglų kalbos mokytoja 

Verslo plano turnyras 
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SAUGOME GIMNAZIJOS TURTĄ  

IR APLINKINIŲ GYVENTOJŲ RAMYBĘ! 
 
 

Įvažiuojant į Šiaulių Didždvario gimnazijos teritoriją stovi kelio ženklas Nr. 303, galiojantis  
nuo 21 iki 7 val. 
 
Šis ženklas draudžia motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų, išskyrus                  
mopedų, motociklų be priekabų, maršrutinio, aptarnaujančio transporto ir skiriamuoju ženklu 
„Neįgalusis“ pažymėtų  transporto priemonių eismą.  

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

Laikykitės taisyklių. Budės kelių policijos tarnybos patruliai. 

Vilniaus g. 188 

76299 Šiauliai 

http://dg.su.lt 

Tel. (8-41) 431514 

Faks. (8-41) 431424 

Maketuota Šiaulių Didždvario gimnazijos Radijo klube 
Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
Kalbos redaktorė Audronė Saldauskienė 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis „Antrieji namai“ Nr.4 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ VISOMS MIESTO  
MOKYKLOMS UŽSAKĖ „VYTURIO“ SKAITMENINĘ KNYGŲ 

BIBLIOTEKĄ. 
KNYGAS GALIMA SKAITYTI KIEKVIENAM  

VARTOTOJUI SUSIKŪRUS PASKYRĄ ADRESU 

WWW.VYTURYS.LT  
IR ĮVEDUS MOKYKLAI SKIRTĄ KODĄ.  

 
DĖL KODŲ KREIPKITĖS Į  
LIETUVIŲ K. MOKYTOJAS  
ARBA BIBLIOTEKININKES. 
 
KVIEČIAME MOKYTOJUS IR  
MOKINIUS AKTYVIAI  
NAUDOTIS 
 „VYTURIO“ EL. BIBLIOTEKA. 
 

BIBLIOTEKOS VEDĖJA 

‚, 


