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Gruodžio 27 d. įvyko kasmetinis  Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato  mokinių ir 
mokytojų susitikimas „IB Meet“. Kadangi gimnazijoje vyksta rekonstrukcijos darbai, pirmąkart 
šis renginys organizuotas Šiaulių dailės galerijoje.  

Renginio tikslas – susitikti po visą pasaulį išsibarsčiusiems Didždvario gimnazijos TB alumnams 
bei įteikti abiturientams ilgai lauktus Tarptautinio bakalaureato diplomo programos baigi-
mo  diplomus. Mokinius, mokytojus, tėvus bei alumnus pasveikino Vaidas Bacys, buvęs gimnazi-
jos direktorius, svariai prisidėjęs prie šios programos atsiradimo mūsų gimnazijoje.  Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas akcentavo nuolatinio mokymosi svarbą, o 
lietuvių kalbos mokytoja Janina Dombrovskienė apžvelgė 12-osios TB laidos kelią. Tradiciškai 
geriausius diplomo įvertinimus gavę mokiniai visos laidos vardu taria žodį, tad Valdonei Šniukai-
tei bei Kiprui Tallat-Kelpšai, atlikus paskutinę mokyklinę refleksiją, programos koordinatorė Ri-
ma Tamošiūnienė įteikė ilgai lauktus bei nuolatinio darbo pareikalavusius TB diplomus. 

Alumni klubo atstovas Martynas Jaugelavičius teigė, jog 2018 – ypatingi metai: Lietuva paminė-
jo valstybingumo 100-metį, gimnazija - 120 metų įkūrimo jubiliejų, o Tarptautinio bakalaureato 
organizacija – savo veiklos 50-metį (1968 m. Šveicarijoje 
įkurtos TB organizacijos tikslas – suvienyti karo nunioko-
tą Europą. Mokymas, pagal šią programą prasidėjęs sep-
tyniose mokyklose, greit paplito ir šiandien jis organizuo-
jamas 5000 mokyklų 153 valstybėse). ,,Čia, Šiauliuose, 
turime unikalią galimybę mokytis pagal programą, pripa-
žintą visame pasaulyje, kurią baigė Kanados premjeras 

 

Nukelta į 2 psl. 



Džastinas Triudo ar Lietuvoje neseniai vie-
šėjęs Nyderlandų karalius Willemas-
Alexanderis. Tarptautinio bakalaureato 
programa, mano manymu, yra geriausia, 
kas gali nutikti smalsiam, globaliam bei sa-
vo tikslų siekiančiam mokiniui“, – kalbėjo 
Martynas Jaugelavičius. 

TB alumnų įsteigta Alumni premija pirmą-
kart buvo skirta dviem mokiniams – Jurgitai 
Bašytei bei Valdonei Šniukaitei. Kasmetinė 
piniginė premija skiriama už puikius akade-
minius pasiekimus, nepriekaištingą reputa-
ciją mokyklos bendruomenėje bei įvairiapu-
sę savanorystės veiklą.  • 

  
Atkelta iš 1 psl. 
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Ą Ž U O L O  Į Ž I E B I M A S  
Šiemet šventės nepaprastos ne tik dėl progų, pažymėtų žiemos kalendoriuje, bet ir todėl, kad jomis išlydėsime Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį. Linkėdami šviesių istorijų, „Swedbank“ komanda paruošė dovaną Lietuvos miestams ir visiems jų gyventojams. Penki ąžuolai, kurie 
kartu su mumis stebėjo šalies istoriją ir įkvėpė būti stipriais, nušvito tūkstančiais lempučių. 

 Gruodžio 4 d. įžiebtas šventinis ąžuolas, augantisprie Didždvario gimnazijos. Įžiebimo šventėje dalyvavo Šiaulių miesto jaunimo kamerinis 
choras „Atžalynas“, vadovaujamas Mindaugo Žalalio, Didždvario gimnazijos ir miesto bendruomenė. Renginio metu šiauliečiai buvo vaišinami 
karšta arbata ir sausainiais. ● 

Turime kuo pasidžiaugti 
Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Stažuotė 

Jau šeštą kartą žurnalas „Reitingai“ pristato šalies gimnazijų reitingą – informaciją, kaip abiturientams sekėsi laikyti valstybinius 
brandos egzaminus 2018 metais.  Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad ne pirmus metus patenkame į geriausiai išmokančių įvairius 
dalykus gimnazijų penkiasdešimtuką. 

Pagal VBE balų vidurkį (proc.) mūsų gimnazija respublikoje yra 14–15 vietoje iš vokiečių k. (vidurkis 96), 22 vietoje iš biologijos 
(vidurkis  76,77), 25 vietoje iš anglų k. (vidurkis 82,50) ir rusų k. (vidurkis 97), 31 vietoje iš chemijos (vidurkis 76,6) ir 34 vietoje 
iš matematikos (vidurkis 45,29).  

Gimnazijų reitinguose pagal olimpiadų rezultatus (daugiausiai apdovanojimų pelnę mokiniai respublikinėse olimpiadose) 
Didždvario gimnazija Šiauliuose  pirmauja, o respublikoje yra garbingoje IX vietoje (2018 m. 3 mokiniai respublikinėse olimpia-
dose pelnė I vietas, 1 mokinys – II vietą ir 3 mokiniai – III vietas).  

Deja, Tarptautinio bakalaureato rezultatai neįtraukiami. • 

Gruodžio 18 d. Didždvario gimnazijoje vyko Marijampolės savivaldybės kūrybi-
nės komandos narių stažuotė tema „Įvairių partnerių bendradarbiavimas sava-
noriavimo srityje“. Gimnazijos soc. pedagogė Danguolė Naraveckienė pristatė 
gimnazijoje įgyvendinamas vietinės savanorystės programas, galimybes Šiau-
liuose atlikti savanoriškas veiklas. Veiklos stebėsenos poskyrio vedėja Sonata 
Dedūraitė aptarė gimnazijoje įgyvendinamus Europos solidarumo korpuso pro-
jektus, jaunuolių galimybes atlikti savanorišką tarnybą Europos sąjungos bei 
Europos sąjungos kaimyninėse šalyse, organizacijų galimybes priimti tarptauti-
nius savanorius, įgyvendinti solidarumo projektus. • 

Sonata Dedūraitė, stebėsenos poskyrio vedėja 



Sugrįžtuvės 

Kada tarptautinio bakalaureto (TB) mokytojai pajaučia, kad tikrai artėja gražiausios 
žiemos šventės? Ne vien tada, kai ima puoštis miestas ir namai eglutėmis, lempu-
tėmis ar kai pradedamos pakuoti dovanos, o tada, kai prieš pamokas prie kabineto 
„išdygsta“ buvę mokiniai, grįžtantys šventėms į namus. Jie randa laiko ir noro vėl 
ateiti į mokyklą, susitikti su mokytojais, pasidalinti savo studijų įspūdžiais. Dažniau-
siai tai būna tie mokiniai, kurių laukia ypatinga šventė – „IB Meet“ –  tarptautinio 
bakalaureato diplomų teikimo šventė bei buvusių šios programos abiturientų susi-
tikimas. Ne išimtis buvo ir šios paskutinės gruodžio savaitės – į mokyklą susitikti su 
parengiamojo bakalaureato IP klase atėjo Ignė Vaitiekūnaitė, studijuojanti psicho-
logiją ir edukologiją Sheffield Hallam universitete, bei Nedas Šurkus, pasirinkęs 
kompiuterių mokslo studijas Danijos Erhvervsakademi Sydvest aukštojoje mo-
kykloje. Abu pasidalijo savo mintimis, kodėl nusprendė mokytis pagal TB diplomo 
programą, kokie jų laukė iššūkiai, kaip įgyta patirtis padėjo sėkmingai tęsti pasi-
rinktas studijas. Susitikę su TB2 klasės mokiniais, jie pasidalijo vertingomis įžvalgo-
mis apie laiko planavimą, pasirengimą egzaminams, tolimesnėms studijoms. Su 
parengiamojo bakalaureato IY klase susitiko Jurgita Bašytė ir Virginija Beinoraitė. 
Nors merginų pomėgiai mokykloje buvo panašūs (abi puikios dainų kūrėjos ir atli-
kėjos), bet jų pasirinktos studijos skiriasi – Virginija studijuoja muzikos meną Bar-
selonos menų akademijoje, o Jurgita – psichologiją Londono universitete. Abi ak-
centavo, kad mokantis Didždvario gimnazijoje visada yra verta pamėginti rinktis 
mokymąsi pagal Tarptautinio bakalauraeto diplomo programą, nes jei bus per 
daug sunku, visuomet galima pereiti į vidurinio ugdymo programą. Abi palinkėjo 
neišsigąsti kilus pirmiems sunkumams. Visi, jau dabar vadinami mokyklos svečiai 
(nors jie tokiais nesijaučia!), pabrėžė, jog mokymasis TB DP puikiai paruošia uni-
versitetinėms studijoms, ugdo savarankiškumą, gebėjimą vertinti kritiškai aplinką, 
įvykius, reiškinius ir net save.  ● 

 

A former IB’12 student Deimantė Kubiliūtė visited IB1 students and talked about 
her experiences after finishing Didždvaris gymnasium. Deimantė took a gap year 
after school so she could think about her future, rest, study and work. She got a 
job as a waitress in one of the London’s restaurant. In doing so, she gained price-
less experience and as she was working hard, Deimantė was offered to have some 
training in different departments of her company. Futhermore, she wanted to 
retake some IB exams so she spent time of her gap year studying, learning, gai-
ning experience so she could get in universities that she wanted to get in. Not to 
mention, she also took her own time to rest. All things considered, she told IB1 
students that she does not regret taking a gap year, it helps her to rethink what 
she wants to do, gain more experience and grow as a person. Deimantė’s short 
presentation about her gap year once again broke the stereotypes that gap years 
are a waste of time and students that finished school might not spend it wisely. ● 

Renata Šliožytė, IB1 

 

On December 17th 2018  former  Didzdvaris gymnasium IB programme  students 
Jurgita Bašytė and Kipras Kelpša visited the 2P class and teacher Alla Chvostova. 
During the lesson the guests introduced students to the IB programme, said what 
are the benefits and the downsides of it. Discussed the opportunities about stu-
dying abroad and compared the national and the IB programmes. They also sha-
red their university experience and gave them tips how to manage to do their 
work without having to pull an all-nighter. The 2P students are thankful for all the 
tips and encouragement to not be afraid of the IB programme. Students wish Jur-
gita and Kipras the best luck on their university experience.  ●  

Brigita Volodkaite and Vilte Simonaityte, IIp 

Alla Chvostova, anglų k. mokytoja 
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Visi laukiame gražiausios metų 
šventės – šv. Kalėdų. Šis laikas 
skirtas, kad  vieni kitiems do-
vanotume šventę, kad lauktu-
me ir suvoktume, kokia ji 
mums ypatinga.   

Tai žvilgsnis į praėjusius me-
tus, kad pasidžiaugtume, ap-
mąstytume. Gyvenimas duo-
tas kurti, statyti, stebinti, tikė-
ti, dovanoti šypsenas ir pasida-
linti  gerumu. Šis laikotarpis – 
gerumo ir dosnumo, stebuklų 
metas.  

Kiekvienais metais mūsų gim-
nazijos vaikų ir jaunimo tauti-
nių šokių ansamblio „Šėltinis“ 
šokėjai ir dainorėliai dovanoja 
šventinį koncertą Šiaulių  rajo-

no „Aukštelkės“ soc. rūpybos 
centro gyventojams. Šiais me-
tais koncertavo IA klasės šokė-
jai (vadovai R. ir V. Laugaliai), 
o gražiausias kalėdines dainas 
dainavo Paulina, Rugilė ir Do-
minykas (vadovė K. Mankuvie-
nė). Pirmokai  per technologijų 
pamokas kepė imbierinius 
sausainius (mokytoja A. Ziba-
lienė), o  I–IV klasių mokiniai  
šventiniam kalėdiniam stalui 
dovanojo vaisių, saldainių, 
sausainių, arbatos ir kavos.   

Tad ir šiemet  didždvariečiai 
„Aukštelkės“ soc. rūpybos 
gyventojams padovanojo 
šventę. • 

Dovana Šiaulių rajono „Aukštelkės“ socialinės rūpybos 
centro gyventojams 

Daiva Trijonienė, skyriaus vedėja 

„Adventas – tai laikas, kad 
išnešiotume šventes, kad jų 
lauktume, kad jos mums būtų 
ypatingos. Kad atsirastų naujas 
santykis – laukimo, meilės ir 
padėkos, – jį reikia subran-
dinti. Tam ir yra skirtas 
džiaugsmingas adventinis lau-
kimas.“ A. Toliatas 

Gruodžio 3 d. į šventinį vakarą 
„Leisk pasidalinti“ rinkosi gim-
nazijos pedagogai, mokiniai, jų 
tėveliai, progimnazijų, su ku-
riomis bendradarbiaujame, 
atstovai. Vakare skambėjusi 
kalėdinė muzika, dainos, pras-
mingi žodžiai, žvakių skleidžia-
ma šviesa, gardus kavos ir py-
ragų kvapas visus sušildė ir 
sujungė nematoma gija. Juk 
taip svarbu išmokti kartais 
sustoti ir pabūti kartu, supras-
ti, kad stipriausias dalykas, 
kuris mus laiko gyvenime, – tai 
tarpusavio ryšys. 

Kiekvienais metais per Adven-
to vakarą remiame onkologi-
nėmis ligomis sergančius vai-
kus. Šis vakaras ne išimtis: 
surinktos lėšos (surinkta 465 
eurai) bus skirtos šiauliečių 
Urtės Žaliūkaitės ir Martyno 
Grikšto gydymui. 

Dėkojame gimnazijos Tėvų 
klubo mamyčių ansambliui, 
mokinių ansambliui ir jų vado-
vei, muzikos mokytojai K. 
Mankuvienei, solistams: Arnui, 
Rugilei ir buvusiai mūsų 
didždvarietei Renatai, šeimos 
duetui Paulinai ir jos tėveliui 
Jonui, šokėjams: Deimantui ir 
Kamilei, Ugnei ir Arnui, Marty-
nui ir Viltei, renginio vedėjams 
Patricijai ir Jokūbui. Dėkojame 
mokytojams, kuratorėms, va-
dovams, kepusiems pyragus. 
Ačiū visiems. • 

„Leisk pasidalinti“ 

Daiva Trijonienė, skyriaus vedėja 



 

 

 

GERUMO, DOSNUMO IR STEBUKLŲ METAS  

Gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ šokėjai ir dainininkai  
tradiciškai padovanojo šventinį koncertą Šiaulių r. Aukštelkės socialinės globos namų gyventojams.• 
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Pilietiškumo pamoka LR prezidentūroje ir Valstybės 
pažinimo centre 
Per pilietiškumo pagrindų pa-
moką mes su I kl. gimnazistais 
diskutavome: ką turi daryti 
mokykla, jų tėvai ir jie patys, 
kad jaunimas būtų pilietiškes-
nis? Gruodžio 8 d. su dalimi IY, 
IP kl. mokinių nuvykome į 
Valstybės pažinimo centrą ir 
Lietuvos Respublikos preziden-
tūrą. 

Centras – tai modernus, šiuo-
laikiškas muziejus, aprūpintas 
naujausia kompiuterine įran-
ga. Mokiniai, individualiai gavę 
planšetinius kompiuterius, 
kuriuose pateikta informacija 
apie muziejuje eksponuojamus 
objektus, lydimi muziejaus 
vadovės, turėjo puikią galimy-
bę papildyti istorijos ir pilietiš-
kumo žinias. Muziejuje jie tik-
rai nenuobodžiavo, o smalsiai 

apžiūrinėjo ir gilinosi į infor-
maciją apie Lietuvos istorijos 
įvykius, dalijosi įspūdžiais, dis-
kutavo.  

Lietuvos Respublikos preziden-
tūroje mūsų laukė profesionali 
gidė, kuri mokiniams supran-
tamai papasakojo apie prezi-
dento rinkimų tvarką, jo parei-
gas. Smagu pasėdėti preziden-
tūros spaudos konferencijų 
salėje, kurią mokiniai buvo 
matę tik per televizorių. 
 Įdomu buvo sužinoti kai kurias 
prezidento etiketo subtilybes: 
kur ir kada stovėti, kada pa-
duoti ranką pasisveikinti, kaip 
apsirengti.  Apžiūrėjome visą 
prezidentūrą: prezidentės pus-
ryčių, vyriausybės ir jos atsto-
vų pasitarimų, diplomatų ir 
užsienio delegacijų pasitarimų 

kabinetus, ambasadorių  kam-
barį. Ilgiausiai  užtrukome ap-
žiūrinėdami prezidentės kabi-
netą. Solidi  tvarka ir neprie-
kaištingas, bet paprastas aps-
tatymas nustebino mokinius. 
Jie negalėjo patikėti, kad šia-
me kabinete dirba mūsų vals-
tybės vadovas. Ekskursijos 
pabaigoje apsilankėme Balto-
joje salėje, kuri, beje, yra vie-

nintelė vieta prezidentūroje, 
kur leista fotografuoti. Daug 
dėmesio sulaukė ten stovinti 
kalėdinė eglė.                  

Pilietiškumo pamoka netradi-
cinėje erdvėje padėjo moki-
niams geriau suprasti, kaip 
funkcionuoja mūsų valstybės 
valdžios aparatas, už ką yra 
atsakingi vieni ar kiti valstybės 
pareigūnai. • 

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja  

„Gruodžio 7-8 dienomis mes, 
IIs kl. mokiniai, kartu su lietu-
vių kalbos ir istorijos mokyto-
jomis Živile Muzikevičiūte ir 
Valda Kizevičiūte dalyvavome 
dviejų dienų kelionėje, kurios 
tikslas – aplankyti muziejus, 
įžymias istorines vietas ir  susi-
pažinti su įvairiomis profesijo-
mis. Pirmiausia, svečiavomės 
Lietuvos Respublikos politiko, 
prezidento Antano Smetonos 
dvare, esančiame netoli Vil-
niaus, tarp Užulėnio ir Užugirio 
(Ukmergės rajone). Prezidento 
rezidencijoje išklausėme įdo-
mų muziejininkės pasakojimą 
apie čia tarpukariu gyvenusius 
ir viešėjusius asmenis. Po edu-
kacinės ekskursijos dvare raga-
vome tradicinių lietuviškų pa-
tiekalų (mus valgydino Ukmer-
gės muziejaus edukacinio 
centro šeimininkė, profesiona-

li virėja). Taigi čia būdami turė-
jome galimybę susipažinti su 
muziejininko ir virėjo profesi-
jomis.  

Vilniuje aplankėme Valdovų 
rūmus, gidas Donatas Jokubai-
tis, buvęs šiaulietis, pristatė 
ekspoziciją, kurios vienas ryš-
kiausių šiuo metu eksponatų, 
be abejo, graikų paskolintas, 
beveik nepriekaištingai išsilai-
kęs Aristotelio biustas. Taigi 
čia būdami turėjome galimybę 
susipažinti ne tik su gido, bet ir 
archeologo profesija. 

Vakarą praleidome sostinės 
senamiestyje, prie eglutės, 
apsuptos mugės paviljonų, 
aplankėme Etmonų kalėdinę 
mugę. Kitą rytą, po trumpo-
kos, bet gana komfortiškos 
nakvynės, skubėjome į Okupa-

cijų ir laisvės kovų muziejų, po 
kurį vaikštinėdami ir klausyda-
mi gido pasakojimo, jautėmės 
nekaip. Ryto juoką pakeitė 
slogi nuotaika. Gerai, kad tai 
nebuvo paskutinis objektas – 
Lietuvos Respublikos preziden-
tūra mus „grąžino“ į šventinę 
nuotaiką, ne vienas mielai 
fotografavosi prezidentūros 
salėse, prie eglės.  

Edukacinė išvyka buvo tikrai 
naudinga ir įdomi. Susipažino-
me su įvairiomis profesijomis, 
sužinojome daug naujų istori-
nių ir kultūrinių dalykų, o svar-
biausia – dar artimiau susipaži-
nome ir susidraugavome. • 

Edukacinė išvyka „Profesijų kaleidoskopas: nuo virėjo iki 
prezidento“ 

Brigita Šalkauskaitė, IIs kl. mokinė 
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„Kahoot!“ – tai nemokamas 
internetinis įrankis, skirtas 
apklausoms, viktorinoms ar 
diskusijoms organizuoti. Di-
džiausias šio įrankio privalu-
mas yra tas, kad jis veikia viso-
se interneto naršyklėse su 
įvairiais mobiliaisiais įrengi-
niais, kompiuteriais, išmaniai-
siais telefonais ir kt. Be to, juo 
naudotis labai smagu, nes da-
lyviai skatinami varžytis, po 
kiekvieno atsakymo pateikia-
mas asmeninis įvertinimas bei 
užimama vieta, o ryškios spal-
vos bei smagi muzika sukuria 
ypatingą nuotaiką! Pasirenka-
mojo dalyko „Mokėjimas mo-
kytis“ mokytoja Julija Munin-
gienė ir istorijos mokytoja Asta 
Andžiuvienė gruodžio mėn. I 
kl. mokiniams organizavo in-
tegruotas pamokas, kuriose 
naudojo programėlę 
„Kahoot!“. 

Per „Mokėjimo mokytis“ pa-
mokas mokiniai buvo mokomi, 

kaip naudotis mobiliais įrengi-
niais, padedančiais pakartoti 
mokomąją medžiagą. Juk kom-
piuterinių programų naudoji-
mas ugdymo procese sudaro 
sąlygas ne tik mokomąją me-
džiagą pateikti patraukliau, 
bet ir tobulinti mokinių tarpu-
savio bendradarbiavimą. Mo-
kiniai sukūrė penkis „Kahoot!” 
žaidimus, skirtus pasikartoti 
kiekvieną temą. Visa klasė 
kartojo prieš tai buvusią pa-
moką: savo mobiliaisiais tele-
fonais atsakinėjo į klasės 
draugų sugalvotus klausimus. 
Tam, kad sukurtų skyriaus 
kartojimo klausimus, mokiniai 
ne tik turėjo išanalizuoti skyrių 
savarankiškai, bet ir panaudoti 
selektyvumą, t.y. gebėjimą 
diferencijuoti informaciją, tin-
kamai formuluoti klausimus, 
parinkti svarbiausius šaltinius, 
vartoti tinkamą žodyną ir pan. 

 I kl. gimnazistai pradėjo mo-
kytis naują istorijos skyrių 

„Carų valdžioje“. Kiekvienai 
mokinių grupei buvo paskirta 
atskira tema,  kurią jie turėjo 
išanalizuoti savarankiškai, su-
galvoti temos kartojimo klausi-
mus ir juos klasei pateikti 
programėle „Kahoot!“ Istorijos 
mokytoja kiekvienai grupei 
akcentavo, į ką analizuojant 
medžiagą būtina atkreipti dė-
mesį, kokie faktai, datos ar 
apibrėžimai yra svarbiausi. 

Užuot žvelgę tik į savo vadovė-
lius, mokiniai buvo raginami 
ieškoti atsakymų žaisdami.  

Taigi tokių pamokų  tikslas – 
atverti kiekvieno mokinio po-
tencialą. Tai reiškia, kad moki-
nys iš „paskutinio klasės suo-
lo“ gali ateiti į priekį ir tapti 
klasės superherojumi. • 

Integruota „Mokėjimo mokytis“ ir istorijos pamoka  

Julija Muningienė ir Asta Andžiuvienė  

 

Gruodžio 13 d. gimnazijoje vyko tradicinis  Šiaulių miesto IV klasių mokinių Ekspromtinės 
kalbos konkursas, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytojos J. Dombrovskienė ir J. Valančie-
nė. Šįkart mokiniai gavo užduotį – išklausius interviu su fantastinės literatūros kūrėju J. Ži-
linsku, panaudojant lituanisto S. Eitminavičiaus mintis apie knygų skaitymą ir įsijautus į 
knygų klubo nario vaidmenį,  per 20 minučių pasiruošti  ir pristatyti kalbą, kurios tema – 
„You Tube“ gali parodyti, kaip veikia daiktai. Kaip veikia žmogus, gali parodyti tik knyga“.   

Konkurso tikslas – skatinti mokinius ne tik taisyklingai kalbėti, argumentuotai ir struktūriškai 
pristatyti  neprograminį kūrinį, bet ir atskleisti savo požiūrį į šiuolaikinio skaitytojo santykį 
su literatūra. Vertinimo komisijai teko nelengvas darbas – iš gerai viešai kalbančių mokinių 
išrinkti pačius geriausius (buvo vertinama originali viešosios kalbos forma, gebėjimas pole-
mizuoti ir taiklios,  originalios sąsajos su pateiktais šaltiniais). Ekspromtinė kalba yra rimtas 
iššūkis kiekvienam oratoriui, tačiau konkurso dalyviai puikiai suvaldė jaudulį ir įtaigiai prista-
tė įvairaus žanro kūrinius. Gimnazistams patiko aktuali tema ir galimybė į grožinę literatūrą 
pažvelgti kaip į pramogą, galinčią pralinksminti, ar kaip į draugą, kuris nuramina, paguodžia 
ir paskatina gyventi kokybiškiau. • 

Miesto Ekspromtinės kalbos konkurse pirmi! 

Janina Dombrovskienė, lietuvių kalbos mokytoja  

SVEIKINAME KONKURSO  

NUGALĖTOJUS! 

 

I vieta – Vaiva Šiuparytė, 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 

mokinė. 

II vieta – Robertas Kazbaras, 

Šiaulių Juliaus Janonio gim-

nazijos mokinys. 

III vieta – Greta Petrauskaitė, 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazi-

jos mokinė; 

III vieta – Beata Kazlauskaitė, 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 

mokinė. • 
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Gruodžio mėn. IY, IP, IIp, IIm 
kl. gimnazistai per istorijos 
pamokas lankėsi „Aušros“ 
muziejuje ir dalyvavo edukaci-
niame užsiėmime „Senovės 
lietuvių papuošalai ir jų gamy-
ba“. Mokiniai  pakartojo ir 
įtvirtino turimas žinias apie  
archeologinius dirbinius ir jų 
naudą istorijos mokslui. 
Didždvariečius sudomino tai, 
kad  menkiausias archeologi-
nis radinys – didžiulė vertybė 
istorikams, nes bet kokia 
mokslinė hipotezė, paremta 
daiktiniais įrodymais, yra ne-
nuginčijamas  ir objektyvus 
istorinio fakto patvirtinimas. 
Archeologiniai  radiniai: darbo 
įrankių liekanos, papuošalai, 
ginklai, šarvai, buities reikme-
nys – tai pamatiniai istorijos 
mokslo pagalbininkai ir for-
muotojai, nes rašytinis šaltinis 
dažnai turi tendenciją būti 
subjektyvus. 

Mokiniai sėdi jaukioje „Auš-
ros“ muziejaus dirbtuvėje. Ant 

tvirto stalo paberta žalvarinių 
papuošalų. Puiku, pagaliau 
mums leista rankomis paliesti 
muziejaus eksponatus, o ne 
stebėti juos pro ekspozicijos 
stiklus. Atrodo smulkmena, 
bet iš tiesų didžiulis privalu-
mas, kai gali liesti senovės 
lietuvių nešiotus žalvarinius 
papuošalus, pajusti jų svorį, 
pasimatuoti, įvertinti ir paspė-
lioti, kokia proga jie buvo ne-
šiojami, ką byloja apie savinin-
ką. Mokinių fantazijas komen-
tavo muziejaus darbuotojas, 
tapęs didžiuliu autoritetu gim-
nazistams.  

Paskutinis edukacinio užsiėmi-
mo etapas – žalvarinio pa-
puošalo gamyba. Kai moki-
niams buvo apie tai pasakyta, 
jie negalėjo patikėti, kad suge-
bės patys pasigaminti panašių 
papuošalų į tuos, kuriuos ką 
tik apžiūrinėjo. Visi gavo žalva-
rinės vielos gabalą ir reples. 
Pirmyn, prie darbo! Džiugu 
stebėti, kaip mokiniai noriai 

padeda vienas kitam, nors 
buvo ir tyliai pavydinčių tiems, 
kuriems žalvaris pakluso leng-
viau. Savo akimis negalėjau 
patikėti, kad XXI amžiaus gim-
nazistai, kompiuterinių tech-
nologijų fanai, taip noriai ir 
aistringai suks iš vielos papras-
tus papuošalus ir taip jais 
džiaugsis. 

Keletas mokinių komentarų po 
užsiėmimo: „Galėjau paliesti 
senovinius papuošalus ir net 

pabandyti pasigaminti pats“ 
(Arnas), „Buvo labai įdomu 
sužinoti apie senovės lietuvių 
papuošalus“ (Emilis), „Man 
labai patiko gaminti žiedą. 
Labai norėčiau apsilankyti dar 
kartą“ (Nedas), „Net pati save 
nustebinau“ (Ugnė), „Labai 
patiko bendrauti su klasės 
draugais ne klasėje“ (Rosita).  
• 

Edukacinis užsiėmimas muziejuje 

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja 

Gruodžio 10 d. IIg mokinės: 
Paulina Juškaitė, Eva Buitvidai-
tė, Adelė Taujenskaitė, Gretė 
Masėnaitė, P. Višinskio viešo-
sios  bibliotekos Amerikos 
skaitykloje vedė popietę besi-
mokantiems anglų kalbą. 
Kursų dalyviai – tai įvairaus 
amžiaus, skirtingų gebėjimų 
žmonės, tačiau tai nesutrukdė 
visiems smagiai praleisti laiką 
ir mokytis anglų kalbą.  

Mokinės pristatė Helovino 
šventimo tradicijas JAV, kitas 
lapkričio mėnesį vykstančias 
šventes ir organizavo daug 
nuotaikingų žaidimų. Dalyviai  

turėjo galimybę pasitikrin-
tianglų kalbos gebėjimus, daly-
vauti protmūšyje bei laimėti 
saldžių prizų. 

Po užsiėmimo niekas nesiskirs-
tė: tiek jaunosios mokytojos, 
tiek jų mokiniai noriai dalijosi 
įspūdžiais ir įgyta patirtimi. 
Mergaitės tvirtino, kad mokyti 
kitus – puikus būdas išmokti 
pačiam. • 

Antrokės tapo mokytojomis 

Daiva Oss, anglų k. mokytoja  
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Gruodžio 7 d. Šiaulių Valstybi-
nėje kolegijoje  vyko Sveikatos 
apsaugos ministerijos akcijos 
„Renkuosi gyvenimą # IŠ-
GIRSK“ renginys, kuriame daly-
vavo IIm ir IIs kl. mokiniai, so-
cialinė pedagogė Danguolė 
Naraveckienė ir profesijos 
patarėja Laimutė Vielikėnienė. 

Renginyje kviestiniai svečiai iš 
specializuotų organizacijų  kal-
bėjo smurto, patyčių temomis. 

Taip pat vyko ir interaktyvus 
aktorių pasirodymas, kurio 
metu buvo vaidinama keletas 
su psichologiniu smurtu susiju-
sių istorijų, į jas galėjo įsitrauk-
ti ir visi norintys dalyviai. Įsi-
jungimas į akciją „Renkuosi 
gyvenimą # IŠGIRSK“ – tai at-
sakomybės, jautrumo ir ryžto 
siekti reikšmingų socialinių 
pokyčių įrodymas.• 

„Renkuosi gyvenimą # IŠGIRSK“ 
Danguolė Naraveckienė, socialinė pedagogė  

 

Gruodžio 18 d. IIg kl. mokiniai ir jų etikos mokytoja 
Sigita Petrutienė per etikos pamoką miesto bulvare 
surengė akciją „Kalėdų belaukiant“: mokiniai šiaulie-
čiams dalijo savo rankų darbo atvirukus ir linkėjo 
gražių švenčių. Po akcijos mokiniai dar ilgai kalbėjosi 
apie įgyvendintą sumanymą, jie negalėjo atsistebėti, 
kad praeiviams įteikta dovanėlė sukėlė tik gražių 
emocijų. Ne veltui sakoma, kad  gruodžio mėnuo - 
stebuklų metas. • 

Akcija „Kalėdų belaukiant 
 Julijana Lipinskytė, IIg kl. mokinė  

Rolandas Kauklys, IIIb kl. mokinys 

Laukdami šv. Kalėdų, Naujųjų metų per gruodžio mėn. 
vykusias etikos pamokas mokiniai karpė angeliukus ir ant 
jų sparnų rašė linkėjimus mokyklai, draugams, sau... Taigi 
vienas gimnazijos koridorių pasipuošė angelais. Juk ange-
las – geros valios simbolis.  

Tegul angelai metų sandūroje gimnazijos bendruomenei 
suteikia džiaugsmo, pasitikėjimo ir vilties.• 

Akcija „Angelo žinia“ 

Gruodžio 5 d. gimnazijos A. J. Greimo bibliotekoje Didždva-
rio ir Janonio gimnazijų mokiniai dalyvavo susitikime su 
Higinio J. Paterna Sancher Navaros (Ispanija) universiteto 
Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Ukrainoje atstovu. Mokiniams 
buvo pristatytos stojimo į Navaros universitetą sąlygos, 
studijų programos, įvairios papildomos veiklos. • 

Navaros universitetas 
Laimutė Vielikėnienė, profesijos patarėja  



P u s l a p i s  1 1  N a u j i e n l a i š k i s  „ A n t r i e j i  n a m a i “  2 0 1 8  m .  g r u o d i s  

 
Besibaigiant rudeniui rusų 
kalbos mokytojai ir mokiniai 
pakvietė gimnazijos bendruo-
menę į literatūrinę-muzikinę 
popietę „Rudens dienų žave-
sys“, kurią vedė mokinės S. 
Bite (IA kl.) ir P. Jurevičiūtė (III 
kl.). Dauguma mano, kad ru-
duo – ateinančios tamsos, 
tylos ir liūdesio laikas, nes 
vasaros spalvos ir garsai ne-
grįžtamai dingsta, tačiau anks-
tyvo rudens dienos turi ypatin-
go žavesio: auksu aprengti 
miškai, ryškiaspalvių lapų šo-
kiai, soduose – antaninių o-
buolių kvapas, tiršti rūkai, pri-
pildyti gervių klyksmo ir pir-
mosios šalnos ant rožių žiedla-
pių... Šis didysis gamtos virs-
mas, dvelkiantis liūdesiu ir 
džiaugsmu, meile ir vienatve, 

ilgesiu ir nusivylimu įkvėpė 
rusų klasikus: A. Puškiną, S. 
Jeseniną, I. Buniną, F. 
Tiutčevą, M. Cvetajevą, N. 
Nekrasovą, išlieti savo jaus-
mus eilėmis.  

Būtent šių poetų eilės (gamtos 
ir meilės tematika) tapo tikrais 
literatūriniais šedevrais, nu-
skambėjo popietės metu: A. 
Puškino „Я помню чудное 
мгновение“, M. Cvetajevos 
„Мне нравится, что вы боль-
ны не мной“, I. Bunino 
„Осыпаются астры в саду“, F. 
Tiutčevo „Есть в осени перво-
начальной“... Klausytojai eiles 
išgirdo lietuvių ir rusų kalbo-
mis bei susipažino su roman-
tiškomis didžiųjų poetų meilės 
istorijomis, paskatinusiomis 
juos kurti (A. Puškinas ir gra-

žuolė A. Kern, M. Cvetajeva ir 
jos vyras S. Efronas, S. Jeseni-
nas ir amerikietė šokėja A. 
Dunkan).  

Renginį papuošė besikeičian-
tys rudeniniai gamtos vaizdai 
ir mokinių atliekami romansai. 

Savo poetine kūryba nudžiugi-
no ir IIs kl. mokinė K. Masan-
dukaitė. Renginio pabaigoje 
visi popietės dalyviai buvo 
pakviesti prie arbatos puode-
lio pasidalinti įspūdžiais. • 

Literatūrinė-muzikinė popietė „Rudens dienų žavesys“ – 
atsisveikinimas su rudeniu eilėmis 

Jurgita Briedytė, rusų k. mokytoja  

Baigėsi tradicinė akcija „Knygų Kalėdos“, kurios  
metu mūsų gimnazijos A. J. Greimo bibliotekai 

padovanotos 35 knygos.  
Nuoširdžiai dėkojame akcijos  

rėmėjams: 
 
Romualdai Pupinytei, direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui; 
Audronei Saldauskienei, ugdymo skyriaus vedėjai; 
Daivai Trijonienei, ugdymo skyriaus vedėjai; 
Virginijai Savickaitei, chemijos mokytojai; 
Laimutei Vielikėnienei, profesijos patarėjai; 
Danguolei Naraveckienei, socialinei pedagogei; 
Rūtai Alminienei, anglų k. mokytojai; 
Jolantai Valančienei, lietuvių k. mokytojai; 
Dianai Virbickaitei, ekonomikos mokytojai; 
Valdai Kizevičiūtei, istorijos mokytojai; 
Jovitai Ratnikienei, dailės mokytojai; 
Linai Budinienei, vyr. buhalterei; 
Beatričei Kaunickytei, IY kl. mokinei; 
Dominykai Koskutei, IIIc kl. mokinei. • 

                                                                                    

SVEIKINAME! 

Šiaulių miesto III–IV kl. mokinių samprotavimo rašinio kūrimo kon-
kurse 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 
Dešriūtė, IM kl. mokinė, (vertimas iš vokiečių k., mokytoja Danguo-
lė Kukla) laimėjo I vietas, Gabija Urbanavičiūtė, IY kl. mokinė, 
(vertimas iš rusų k., mokytoja Natalija Ploshenko) gavo paskatinamą-
jį prizą. • 

Sausio 8 dieną „Romuvos“ gimnazijoje vyko susitikimas su charizma-
tiškuoju Benediktu Gyliu, kuris milijonieriumi tapo sulaukęs 23 metų, 
parašė knygą, įkūrė labdaros fondą.  

Susitikime dalyvavo ir 
Didždvario gimnazijos mo-
kiniai, kuriuos paskaita pri-
vertė susimąstyti apie savo 
vertybes, ateities tikslus, 
perdėlioti savo prioritetus, 
paskatino labiau pasitikėti 
savimi, būti ryžtinges-
niems.• 
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Lapkričio 28 d. gimnazijoje vyko projekto 
„Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių 
mieste“, kuriame dalyvavo 25  I–II kl. mo-
kiniai, veiklos. Projektui vadovauja biolo-
gijos mokytojos: Danguolė Vaičekauskie-
nė ir Kristina Muraškienė, chemijos mo-
kytoja Virginija Savickaitė. 

Projektas startavo  paskaita apie aplinkos 
oro taršą, taršos šaltinius, klimato kaitą ir 
jos padarinius. Praktinei veiklai vykdyti 
dalyviai susiskirstė į poras. Skirtingose 
miesto centro sankryžose:  P. Cvirkos g. – 
Tilžės g., Vytauto g. – Tilžės g., Draugystės 
pr. – Vytauto g., Vilniaus g. – Ežero g. ir 
Aušros al. – Tilžės g., jie paėmė oro mėgi-
nius, kuriuos analizavo laboratorijoje. 
Naudodami įvairius prietaisus mokiniai 
tyrė kietųjų dalelių, CO2, ozono koncent-
raciją ore ir saulės UV spinduliuotę.  Mo-
kyklos teritorijoje ant medžių mokiniai 

pakabino kiminų mėginius, kurie kabės 
lauke 40 parų ir parodys oro užterštumą 
gimnazijos teritorijoje. Tyrimus padėjo 
atlikti Šiaulių municipalinės aplinkos tyri-

mų laboratorijos vadovas Robertas Kli-
mas. Kitų užsiėmimų metu tyrimų re-
zultatai bus analizuojami, tad projektas 
bus tęsiamas pavasarį.  • 

Projektas „Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste“ 

Gabrielė Vaitkevičiūtė ir Karolina Raugalaitė, IIg kl.  

Gruodžio 11–13 d. gimnazijos direktorius 
Vitalis Balsevičius ir stebėsenos poskyrio 
vedėja Sonata Dedūraitė dalyvavo pro-
jekto „FabLab SchoolNet: STEAM edu-
cation and learning by Robotics, 3D and 
Mobile technologies“ tarptautiniame 
partnerių susitikime Trikalos mieste 
(Graikijoje). Projektas  finansuojamas 
pagal programą „Erasmus+“. Mūsų gim-
nazija yra projektą koordinuojanti organi-
zacija, projekto partneriai: Consiglio Na-
zionale Delle Ricerche (Italija), 2 Epal Tri-
kalon (Graikija), Universitatea Dunarea 
De Jos Din Galati (Rumunija), Varnenska 
morska gimnazia „Sv. Nikolai Chudotvo-
rec" (Bulgarija) ir FabLab Palermo APS 
(Italija). 

Susitikime partneriai detalizavo dvejų 
metų projekto įgyvendinimo planą, tarėsi 
dėl veiklų įvykdymo terminų, susitarė dėl 
siekiamų projekto rezultatų, pasiskirstė 
atsakomybėmis. Daug dėmesio buvo skir-
ta susitarimams dėl projekto intelektinių 
produktų sukūrimo: mokymosi mokytis 

modelio, skatinančio mokinių kūrybišku-
mą per robotiką, 3D, mobiliąsias techno-
logijas, vertinimo metodikas, „FabLab“ 
mokyklų tinklo platformą, internetinius 
mokymus mokytojams, mokymosi modu-
lius ir kursus apie „FabLab“ mokyklų tink-
lą jungiančias technologijas. Taip pat ap-
tarti finansiniai projekto įgyvendinimo 

aspektai. Mobilumo metu projekto daly-
viai lankėsi Trikalos miesto savivaldybėje, 
kurios darbuotojai pristatė miesto įgy-
vendinamą projektą „Smart Trikala“. • 

Projekto partnerių tarptautinis susitikimas 

Sonata Dedūraitė, stebėsenos poskyrio vedėja  
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Gimnazijos komanda - šalies nugalėtojai! 

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja  

Gimnazijos komanda – Dovydas Paulauskas ir  Aleksas Lomei-
ka – šalies Junior SO verslo čempionato finale, kuris vyko 
gruodžio 7 d., laimėjo garbingą III vietą. Junior SO – tai di-
džiausias 9–12 klasių mokiniams skirtas verslo čempionatas 
Lietuvoje, kuriame šiemet dalyvavo daugiau nei 500 mokinių 
iš 60 Lietuvos mokyklų. I etape mokiniai laimėjo abi JA Titan 
kompiuterinės rinkos simuliacijas. II etape mokinių laukė vers-
lo užduotis – sukurti bei aprašyti socialinio verslo idėją, kuri 
padėtų išspręsti socialinę problemą (mokiniai aprašė net tris 
idėjas, kaip pagerinti jaunuolių finansinį raštingumą). Daugiau-
siai taškų I ir II etapuose surinkusios 16 komandų susitiko fina-
liniame renginyje ir kovojo dėl galimybės išsidalinti 1000 eurų 
piniginį prizinį fondą! 

Finaliniame renginyje mūsų gimnazijos komanda varžėsi JA 
Titan kompiuterinės rinkos simuliacijos čempionate bei prista-

tė patobulintas socialinio verslo idėjas. • 

Nuo 2018 m. pavasario mūsų gimnazija dalyvauja respubliki-
niame projekte „Nepamiršk parašiuto“, kurio tikslas – padėti 
jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir 
painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įver-
tinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis ga-
rantijomis.  

Siekiant, kad naudingą jaunam žmogui informaciją sužinotų 
kuo daugiau mokinių visoje Lietuvoje, gimnazijos buvo kvie-
čiamos dalyvauti projekte, o pedagogai – tapti savanoriais, 
perteikiantys savo mokiniams žinias apie valstybinį socialinį 
draudimą. Projekto medžiaga buvo integruojama į pilietišku-
mo pagrindų pamokas. Iki sausio mėnesio jau vyko du protų 
kovų turai, kuriame dalyvavo IIg kl. mokinių komanda: V. 
Noraitė, Š. Laurinavičius, N. Sungailaitė, U. Jasnauskaitė, E. 
Bagdonas, E. Buitvidaitė, G. Šliažaitė, M. Šimkus. Ačiū Jiems! 

2018–2019 m. m. prie projekto prisijungusiose mokymo įstai-
gose vyks pamokos, kuriose mokiniai susipažins su valstybi-
nio socialinio draudimo sistema. Projekte dalyvaujantiems 
mokytojams visada pasiruošę padėti projekto globėjai – 
„Sodros“ atstovas ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinato-
rius. Tam, kad projektas mokiniams būtų ne tik naudingas, 
bet ir smagus, įdomus, dalyviai bus kviečiami išbandyti save  
protų kovose su sporto komentatoriumi, TV laidų vedėju, 
protmūšių organizatoriumi ir vedėju Robertu Petrausku . • 

Šalies projektas 
„Nepamiršk parašiuto“ 

Asta Andžiuvienė, istorijos mokytoja  

SVEIKINAME DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS  
ANGLŲ K. OLIMPIADŲ NUGALĖTOJUS: 

 

I klasių grupėje: 
I vieta – Medas Radišauskas, IA kl. (mokytoja  V. Čelkonienė), 
II vieta – Alanas Saiko, IY kl. (mokytoja D. Oss), 
III vieta – Evita Burneckytė, IM kl. (mokytoja A. Chvostova); 
  

II klasių grupėje: 
I vieta – Juta Varnytė, IIm kl. (mokytoja A. Chvostova), 
II vieta – Karolis Sniečkus, IIp kl. (mokytoja T. Sviatkina), 
III vieta – Otilija Melytė, Orinta Liu, IIm kl. (mokytoja A. 
Chvostova); 
 
III klasių grupėje: 
I vieta – Goda Karinauskaitė, TB1 kl. (mokytoja A. Chvosto-
va), 
II vieta – Armandas Kondroška, TB1 kl. (mokytoja A. Chvosto-
va), 
III vieta – Laurynas Matuzas, TB1 kl. (mokytoja T. Sviatkina). 

SVEIKINAME RUSŲ KALBOS OLIMPIADOS  
(MOKYKLOS ETAPO) LAIMĖTOJUS! 

 
Aironą Koliasnikovą, IIm kl. mokinį, laimėjusį I vietą,  
Saulę Dimšaitę ir Patriciją Jurevičiūtę, III kl. mokines, laimė-
jusias II vietą, Karoliną Stanytę, TB1 kl. mokinę, ir Gabrielę 
Mataitę, IG kl., laimėjusias III vietą.  
Mokytojos N. Ploshenko ir O. Grišajeva. 

SVEIKINAME! 
 

Aironą Koliasnikovą ir Matą Dambrauską, kuriems  įteikti  
ŠMM diplomai už puikų dalyvavimą šalies gamtamokslinio 

raštingumo konkurse.   
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Šiandieninėje mokykloje itin aktualus STEAM ugdymas, kuris ska-
tina mokinių kūrybiškumą ir praktinį teorinių žinių pritaikymą. 
Mūsų gimnazija pasirinko įgyvendinti 6 Šiaulių savivaldybės finan-
suojamas programas: „Cheminiai procesai gamtoje ir jų analizė 
ląstelės lygmeniu“, „Android ir aplikacijų kūrimas“, 
„Kompiuterinių žaidimų kūrimas“, „Grafinio dizaino dirbtuvės“, 
„Pramoninių robotų programavimas“ ir „Graviravimas lazerio 
technologijomis“. Pastarosios programos 10 valandų mokymuose 

dalyvavo 10 III kl. mokinių, besimokančių technologijas. • 

 

STEAM ugdymas 

Jolanas Baršauskas, technologijų mokytojas  

Gruodžio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybėje SST Šiaulių miesto 
skyriaus iniciatyva buvo organizuota pilietinė akcija „MES – UŽ 
SKAIDRŲ RYTOJŲ“ tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 
Didždvario gimnazijai renginyje atstovavo IP kl. mokinių koman-
da. 

Po renginio mokiniai dalijosi savo mintimis. „Daug sužinojau apie 
Šiaulių miesto savivaldybės darbą. Smagiai nuteikė Šiaulių miesto 
mero A. Visocko mintis, jog ateityje mūsų miestas taps dar pa-
trauklesnis“, – teigė Pijus. „Sužinojau daug įdomių dalykų apie 
korupciją Lietuvoje. Supratau, kokią žalą ji daro valstybei ir kiek-
vienam iš mūsų“, - tvirtino Gintarė. „Man labai patiko šis rengi-
nys, susirinko daug žmonių. Dalyvavo Šiaulių miesto meras, kuris 
paprastai ir informatyviai papasakojo, kodėl Šiaulių miesto žmonės turi įsitraukti į miesto tvarkymo reikalus ir miesto valdžios 
rinkimus“, – teigė Kamilė. 

Prie akcijos prisijungė ir IM kl. mokiniai ir jų mokytoja Valda Kizevičiūtė.  • 

15-oji Šiaulių miesto mokyklų pilietinė akcija  
„MES – UŽ SKAIDRŲ RYTOJŲ“ 

Šį klausimą, kaip debatų temą, IIp kl. mokiniai pasirinko pamokai, 

skirtai Lietuvos energetikai. Gruodžio 14 d. geografijos pamokoje 

antrokai (tarp kurių yra ir Debatų klubo narių), taikydami debatų 

metodą, atskleidė atominės energetikos privalumus ir trūkumus, 

pateikė įvairių  ir svarių argumentų. Įtikinamiau ir išsamiau, kaip 

nusprendė patys  mokiniai, debatavo teigiančiųjų komanda, tam 

pritarė ir debatų teisėjas. Džiaugiuosi, kad mokiniai susipažino su 

debatų metodu, mokėsi argumentuotai ir įtikinamai kalbėti. •       

Sniegina Raubaitė, geografijos mokytoja 

Ar atominė energetika turi ateitį?  

 

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja 



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 

Sveikiname mūsų rankinio komandą, tarpmokyklinėse varžybose užėmusią II vietą. 
Mokytojas Mindaugas Dabkevičius 

Sveikiname Roką Urbelį, IV kl. mokinį užėmusį I vietą Šiaulių m. informacinių 

technologijų olimpiadoje. Mokytoja Daiva Bukelytė 

 

Sveikiname Gvidą Kalvonį, Airidą Briką ir Mantą Čepaitį, kurie Verslo plano turnyre, 

vykusiame gruodžio 13–14 d., užėmė III vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslo plano turnyras – Šiaulių savivaldybės finansuojamos jaunimo verslumo iniciatyvų 

skatinimo programos renginys, programos partneris – Šiaulių verslo inkubatorius.• 

Pirmąkart gimnazijoje buvo organizuota                 
filosofijos olimpiada (mokyklos etapas).  

Sveikiname olimpiados dalyves ir jų             
mokytoją Sigitą Petrutienę. 

I vietą laimėjo Gabija Gusevaitė, III kl.  


