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1991 m. sausio 13 d. įvykių atminimas gyvas mūsų širdyse ir šiandien. Tai patvirtino didždvarie-
čiai, kartu su kitų Šiaulių mokyklų mokiniais šaltą ir tamsų rytą susirinkę skvere prie Šiaulių 
miesto savivaldybės padėkoti žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, išreikšti laisvos ir taikios 
ateities viltį.  

Akcijos organizatoriams perskaičius 1991 m. sausio 13 d. žuvusių laisvės gynėjų pavardes, susi-
rinkusieji pagerbė jų šviesų atminimą tylos minute. Įžiebę žvakutes, mokiniai iš liepsnelių sudė-
liojo svarbiausią žodį – LAISVĖ.  • 



 

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 

Sausio 10 d. į P. Višinskio bibliotekos konferencijų salę, kur vyko meninio skaitymo konkursas „Niekas nepamiršta“, skirtas Lais-

vės gynėjų dienai paminėti, rinkosi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginį organizavo lietuvių k. mokytoja Vida Balčiūnienė, 

vedė III kl. mokiniai: Patricija Jurevičiūtė ir Rokas Kubulkis. Konkurse dalyvavo 16 skaitovų: 8 – I–II kl., 8 – III–IV kl. mokiniai. Ug-

dymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė, vertinimo komisijos pirmininkė, pasidžiaugė mokinių gebėjimu ne tik aiškiai ir sup-

rantamai papasakoti auditorijai pasirinktą istoriją, bet ir į pasakojamą istoriją atskleisti savo emocinį požiūrį. Vertinimo komisi-

jos sprendimu, buvo skirtos dvi I, dvi II ir dvi III vietos: 

I vieta skirta Unei Baranauskaitei, IIm kl. mokinei, mokytoja J. Valančienė 

I vieta – Kasparui Grusliui, IIa kl. mokiniui, mokytoja L. Michailovienė 

II vieta – Austėjai Lesnickaitei, IG kl. mokinei, mokytoja A. Gagilienė 

II vieta —Godai Katkutei, TB1 kl. mokinei, mokytoja J. Dombrovskienė 

III vieta – Lukui Kvietkauskui, III kl. mokiniui, mokytoja L. Michailovienė 

III vieta – Kristianai Jurkutei, III kl. mokinei, mokytoja A. Gagilienė  • 
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Lyderystės ugdymo programa „Raktai į sėkmę“ 

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  

Sausio 21–22 dienomis gimnazijos pagalbos mokiniui 
specialistės: direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Dai-
va Trijonienė, socialinė pedagogė Danguolė Nara-
veckienė, psichologė Rūta Nagelienė, kuratorės: 
Oksana Lukšaitė, Jurgita Dembinskienė, Julija Munin-
gienė ir Danguolė Kukla, dalyvavo LIONS QEST pilie-
tiškumo ir lyderystės ugdymo programos „Raktai į 
sėkmę“ mokymuose. Mokėmės, kaip klasė ir visa 
bendruomenė gali prisidėti ugdant gabias, sveikas ir 
tvirtą charakterį turinčias asmenybes, sužinojome, 
kurie socialinio ir emocinio ugdymo, charakterio 
formavimo, prevencijos ir mokymosi  tarnaujant 
elementai yra svarbiausi. 

Programos misija (įgalinti suaugusius ir padėti jiems 
visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą 
jaunąją kartą) skatina kurti rūpestingais tarpusavio santykiais paremtą, mokymuisi palankią aplinką, kurti aukštus reikalavimus 
keliančią sau  bendruomenę. Programą sudaro penki komponentai: Programos vadovėlis, Mokytojo knyga, Įgūdžių bankas, Kon-
sultantų komanda, Mokinio žurnalas „Keičiu pasaulį“ ir pagalbinė medžiaga „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“. Progra-
mos įgyvendinimo pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d. • 

 

Sausio 7 d. IM kl. per pilietiškumo pamoką P. Višinskio bibliotekos kino salėje 

žiūrėjo filmą „Valstybingumo kelias. Atgimimo laikotarpis Šiauliuose“.  

Mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo istorijos žinias apie Sausio 13-ąją. • 
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SVEIKINAME! 

Šiaulių m. I-IV kl. mokinių                              
matematikos olimpiados nugalėtojai: 

I kl. grupėje:  
III vieta – Gabrielė Mataitė, 

 III kl. grupėje 
 III vieta – Ugnius Sadauskas. 

Dėkojame mokytojai Irenai Šukienei 
 

Šiaulių miesto I–IV kl. mokinių  
chemijos olimpiados nugalėtojai: 

I kl. grupėje: 
II vieta – Gabrielė Mataitė, 
III vieta – Ilzė Kazlauskaitė, 

II kl. grupėje: 
III vieta –  Tautvydas Barauskis. 
Dėkojame mokytojai Virginijai  

Savickaitei 

 
Istorijos olimpiados (mokyklos etapas) 

nugalėtojai: 
Aironas Koliasnikovas, IIm kl.; 

Mantvydas Tamulis, IIs kl.; 
Beata Kazlauskaitė, IV kl.; 

Viltė Noreikaitė, IV kl.; 
Aistė Urbonaitė, IV kl. 

 
 Nomeda Bijeikytė, IM kl. mokinė,  

Šiaulių miesto lietuvių kalbos ir  
literatūros olimpiadoje laimėjo II vietą. 

Dėkojame mokytojai  
Linai Michailovienei. 

 
Unė Baranauskaitė, II kl. mokinė, 
 Šiaulių miesto meninio skaitymo  

konkurse laimėjo II vietą. 
Dėkojame mokytojai  
Jolantai Valančienei. 

 
Šiaulių m. I-IV kl. mokinių biologijos  

olimpiados nugalėtojai: 
I kl. grupėje: 

I vieta – Austėja Penkauskaitė, mokytoja 
Kristina Muraškienė; 

III vieta – Gabrielė Mataitė, mokytoja 
Kristina Muraškienė; 

IV kl. grupėje: 
I vieta – Vaiva Šiuparytė, mokytoja  

Danguolė Vaičekauskienė. 
 

Dešimt didždvariečių pateko į  
informatikos ir informacinių  

technologijų  
konkurso „BEBRAS“ II etapą. 

SVEIKINAME! 
Buvusi Didždvario gimnazijos mokinė Vaida Milišiūnaitė apsigynė chemijos 

mokslų daktarės disertaciją: „Heterociklinių sistemų, turinčių pirazolo žiedą, 

sintezė ir jų savybių tyrimas“. • 

Iš respublikinio konkurso „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ mūsų gimnazistai grįžo su 
apdovanojimais: 
Severinui Kvedarui, IIp kl. mo-
kiniui, įteiktas medalis ir kelio-
nė! 
Gabrielei Mataitei, IG kl. mo-
kinei, Juliui Urbonui, IM kl. 
mokiniui, Viliui Aksomaičiui, 
IIa kl. mokiniui, Ryčiui Petkaus-
kui, III kl. mokiniui, įteikti dip-
lomai. 
Dėkojame geografijos mokyto-
jai Snieginai Raubaitei. • 

 

IIp kl. mokinė Gabija Sajenkaitė  
dalyvavo Klaipėdos paslaugų ir  

verslo mokyklos  
organizuotame respublikiniame 
piešinių konkurse „Metų laikai“.  

Mergina tapo konkurso nugalėtoja, 
 o jos darbas papuošė organizatorių 

išleistą 2019 m. kalendorių.  
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Sausio 15 d. susitikti su Sien-
cePo Politikos Instituto atsto-
ve Pauline Couteau ir Pran-
cūzų Instituto direktoriaus 
asistentė Giedre Bernotaite-
Salfat į Šiaulių Didždvario gim-
naziją rinkosi prancūzų kalbą  
besimokantys mokiniai ir jų 
mokytojai. Renginyje dalyvavo 
mokiniai iš Šiaulių Didždvario,  
J. Janonio, S. Šalkauskio, „Sau-
lėtekio“, Lieporių, Radviliškio 
Lizdeikos ir Šeduvos gimnazijų, 
Šiaulių „Rasos“ ir Medelyno 
progimnazijų.  

Susitikime buvo pristatyta 
Politikos Instituto istorija, stu-
dijų programos, kalbėta apie 
reikšmingą  šios aukštosios 

mokyklos vietą tarptautinėje 
arenoje. Vienas svarbiausių šio 
renginio akcentų – raginimas 
mokytis užsienio kalbų, juk jos 
atveria kelią į pasaulį. Po pris-
tatymo mokiniai turėjo puikią 
galimybę gauti atsakymus į 
juos dominančius klausimus, o 
susidomėjusių tikrai  buvo. Ka-
dangi diskusija vyko prancūzų 
kalba, mokiniai turėjo ne tik 
progą sužinoti apie instituto 
veiklą, bet ir patobulinti 
prancūzų kalbos gebėjimus. 

Tikimės, kad tokie susitikimai 
taps dažnesni ir padės moki-
niams rasti savo kelią tarptau-
tinėse pasaulyje pripažintose 
aukštosiose mokyklose. 

Dėkoju Prancūzų institutui Vil-
niuje, Šiaulių Didždvario gim-
nazijai  ir visiems savo kole-

goms, prancūzų kalbos moky-
tojams, už  aktyvų dalyvavimą 
ir visapusišką  palaikymą.• 

Prancūzija kviečia mokytis! 

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja  

Sausio 8 d. IV klasės mokiniams psichologė ir charizmatiška asmenybė Ieva Kurmytė, 
praktikuojanti Ashtanga jogą, veganizmą, sportą, besidominti ekologija, alternatyviąja 
medicina, natūraliu gyvenimo būdu, žmonių ir gyvūnų teisėmis, daug keliaujanti ir vis 
ieškanti savęs, vedė užsiėmimą apie karjerą ir streso valdymą, mokiniams davė praktinių 
patarimų, kurie padeda sumažinti įtampą, nerimą.  • 

Karjera ir streso valdymas 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja 

Žalieji slibinai?  
Lukas Bagvilas, IY kl. mokinys  

Sausio 16 d. gimnazijos šachmatininkų komanda dalyvavo finali-
nėse Lietuvos mokyklų sveikatos žaidynių šachmatų varžybose. 
Varžybos buvo gana sudėtingos: 7 ratai, trukę beveik šešias 
valandas. 

Varžybos buvo ne tik sudėtingos, bet ir permainingos: koman-
da, laimėjusi vieną mačą, kitą, deja, pralaimėdavo. Žaidėjai sup-
rato, kaip svarbu lemiamose kovose susikaupti ir pademonst-
ruoti visa, ką sugebi geriausiai. Taip ir įvyko! Po pralaimėjimo 
penktame mače likusius du mačus mūsų komanda laimėjo.  
Užimta garbinga II vieta! Svarbiausia, kad buvo laimėta kova 
prieš čempionus, KTU gimnaziją. Grįždami namo, mokiniai savo 
komandai net vardą suteikė – „Žalieji slibinai“. Kodėl? Mat gau-
tas prizas buvo žali marškinėliai. • 



 

 

 

AUTOPORTRETAS - PUIKI GALIMYBĖ 
 GERIAU PAŽINTI SAVE 

Trečiokų, pasirinkusių dailę, laukė netikėtas, svarbus (o gal svarbiausias?) ir nelengvas iššūkis – per vaizdą kalbėti apie save. 
Autoportretas – žanras, pamėgtas dar Renesanso menininkų, keitęsis kartu su besikeičiančiomis kryptimis ir meno srovėmis, 
savo populiarumo nepraranda ir šiandien. Retas piešėjas, paklaustas, ar yra piešęs ir save, atsako neigiamai. Ir taip yra ne tik 
todėl, kad visada, kada panorėjęs, šalia turi pozuotoją, bet ir todėl, kad pasaulio pažinimas prasideda nuo savęs pažinimo. Tad 
 su mokiniais nusprendėme, kad būtent autoportretas taps pagrindiniu, ašiniu ir pačiu svarbiausiu pusmečio darbu. Sutarėme, 
kad kūrimo laikas bus preliminarus, o aš pažadėjau, kad kūrybos pabaigą vainikuos pokalbis su dailės terapeute. 

Trečiokų pamokoje apsilankiusi Akvilė Čėsnienė, Moksleivių namų neformalaus ugdymo mokytoja, savo užsiėmimuose taikanti 
dailės terapijos metodus, supažindino su kitokiais kūrinio matymo, vertinimo ir įsivertinimo kriterijais. Su mokiniais kalbėta apie 
darbuose užkoduotus simbolius ir jų reikšmes, sudėliotų  kompozicijų ir spalvų pasirinkimo  prasmes, todėl pasakojimą pildęs 
darbų pristatymas ir aptarimas įgavo visai kitokį, nei įprasta, atspalvį – klausimą lydėjo tyla, tylą keitė pamąstymai... 

Susitikimui baigiantis dar spėjome ir pažaisti – per stiklą akrilo dažais piešiamo portreto savininkui  buvo  žeriami komplimentai. 
Laikas, skirtas savęs pažinimui, peraugo į laiką, kurio metu iš naujo susipažįsti su savo grupės draugu. Gražus laikas...  • 

Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja 
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Mokomės pagal STEAM programą 

Visą mėnesį (po 2 val. per sa-
vaitę) dailę pasirinkę IV kl. 
mokiniai lankė Šiaulių valstybi-
nės kolegijos parengtą  STEAM 
programą „Grafinio dizaino 
dirbtuvės", skirtą Šiaulių mies-
to bendrojo ugdymo mokyklų 
mokinių praktiniams gebėji-
mams ugdyti (gamtos mokslų, 
informacinių technologijų ir 
inžinerijos sritys). Užsiėmimus 
vedė kolegijos Vadybos ir ko-
munikacijos katedros lektorė 
Lina Liesienė. Mokiniai susipa-

žino su grafinio dizaino kon-
cepcijos reikšme, kompiuteri-
nės grafikos programa Corel-
Draw kūrė grafinio dizaino 
objektus (logotipus, vizitines 
korteles, sveikinimus). Moki-
nių darbai buvo publikuoti 
uždaroje socialinio tinklo Face-
book grupėje „Grafinio dizaino 
dirbtuvės“. 

Džiugu, kad sudaryta galimybė 
grupės nariams bendrauti ir 
ateityje, dalintis patirtimi, pa-
sikonsultuoti su lektore. • 

Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja  

Sausio 22 d. Didždvario gimna-
zijoje AB SEB banko atstovės 
Diana Jasinskienė ir Julija Rim-
kienė vedė finansinio raštingu-
mo pamokas IIs ir IY klasių 
mokiniams. Viešnios pasakojo 
apie pokyčius darbo, paslaugų 
rinkose, galimas naujas profe-
sijas, kurioms būtinos vis nau-
jesnės žinios, technologijos, 
aptarė, kokie gebėjimai svar-
besni darbo rinkoje, skatino 

mokinius jau dabar daugiau 
dalyvauti įvairiose kūrybinėse 
ir socialinėse veiklose, aiškino, 
kaip suderinti norus su porei-
kiais, mokė susidaryti biudže-
tą, tinkamai planuoti, aiškino, 
kada taupyti, o kada – skolin-
tis. Pamokos pabaigoje atsakė 
į mokinių kausimus apie skoli-
nimosi, investavimo  galimy-
bes, paaiškino galimas neatsa-
kingo skolinimosi pasekmes. • 

Finansinio raštingumo pamoka  
Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja  

Istorijos improvizacijos 
Aistė Klinauskaitė, IIId kl. mokinė  

Jau įprasta, kad istorijos pa-
mokose mokiniai analizuoja 
istorinius šaltinius, gilinasi į 
istorines, politines situacijas, 
diskutuoja įvairiomis temomis. 
Bet ar kada nors susimąstėte, 
kad istoriją galima išmokti ir 
suprasti kitaip? 

Istorijos mokytoja Valda Kize-
vičiūtė pasiūlė mums pažvelgti 
į istorijos įvykius kitaip, t. y. 
per vaidybą, juk meną ir istori-
ją sieja glaudus ryšys. Išanali-
zavus viduramžių epochos te-
mas, mokytoja pateikė kūrybi-

nę užduotį: dirbdami grupėse 
turėjome pasirinkti labiausiai 
mus sudominusią temą ir ją 
suvaidinti be žodžių. Pasitelk-
dami naująsias technologijas, 
popieriaus lapą ar net papras-
čiausią žemėlapį, išlaisvinome 
savo mintis ir sukūrėme... tik-
rus šedevrus (mums taip atro-
do). Stebėdami vienos grupės 
vaidybą, istorinių asmenybių 
veido mimikas, veiksmus, kitos 
grupės turėjo spėti, koks vaiz-
duojamas įvykis, kokia impro-
vizuojama situacija. Improviza-
cijos buvo išties įspūdingos, 

tačiau ne mažiau įdomios ir 
refleksijos. •  
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Kaip smagu rasti naujų 
draugų! Nuo lapkričio 16 d. 
prasidėjo Šiaulių Didždvario ir 
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazi-
jų mokinių savivaldų draugys-
tė. Mat klaipėdiečiai dalyvavo 
mūsų gimnazijos organizuoja-
moje šalies konferencijoje 
„Kaip suoliukas gali padėti 
ugdyti emocinį intelektą“ ir 
jiems taip viskas patiko, kad 
po konferencijos buvo supla-
nuotas ir kitas susitikimas. 

Ilgai laukti nereikėjo – sausio 
16 d. susitiko abiejų gimnazijų 

mokinių savivaldos. Buvo sma-
gu dalintis patirtimi (be gimna-
zistų, patirtimi dalijosi ir kura-
torės: Julija Muningienė, Oksa-
na Lukšaitė, Jurgita Dembins-
kienė), žaisti susipažinimo žai-
dimus, pristatyti savo gimnazi-
jas, planuoti bendrus renginius 
–  susitarta, kad atšilus orams 
Didždvario gimnazistai vyks į 
Klaipėdą. 

Draugystė tęsiasi. • 

Nauji draugai 

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Nuotraukos: Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos 



http://dg.su.lt 

Maketuota Didždvario               
gimnazijos Radijo klube 

 

 

Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
 

 

Kalbos redaktorė Audronė                   
Saldauskienė 

P u s l a p i s  9  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 9  m .  s a u s i s  

Vilniaus g. 188 
76299 Šiauliai 

 

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

Sausio 15 d. vyko vaikinų tinklinio mėgėjų lygos varžybos su „Saulėtekio“ gimnazistais. 
Jie praėjusių metų čempionai. Didždvariečiai kovėsi ambicingai, drąsino vienas kitą, 
žaidė puikų komandinį žaidimą. Pirmus kėlinius laimėjo šeimininkai, o paskutinius lai-
mėjo didždvariečiai. Varžybos baigėsi pakiliai ir džiaugsmingai. 

 
Rima Kasiliauskienė, kūno kultūros mokytoja 

 

Didždvario gimnazijos šachmatininkų komanda: Lukas Stauskas, IV kl. moki-
nys, Aironas Koliasnikovas, II kl. mokinys, Lukas Bagvilas, I kl. mokinys, Šiaulių mies-
to  varžybose iškovojo I vietą. ● 

Lietuvoje populiarėja lėkščiasvydis. Vyksta suaugusių ir mokinių čempionatai. Vis dau-
giau didždvariečių  pamėgsta šią sporto šaką ir populiarina ją mieste. Sausio 11 d. ŠU 
gimnazijos sporto salėje vyko  miesto mokinių II etapo lėkščiasvydžio varžybos, kuriose 
dalyvavo keturių gimnazijų  komandos: Didždvario, S. Šalkauskio, ŠU ir „Romuvos“. 
Ypač atkakli kova vyko tarp „Romuvos“ ir Didždvario gimnazijų komandų. Šįsyk stipres-
ni buvo romuviečiai – jie iškovojo I vietą, didždvariečių komandai atiteko II vieta. 
 

 

Sveikiname komandos narius: 
Povilą Skauminą, III kl.,  
Gerardą Pranaitį, III kl., 
Nedą Tamašauską, III kl., 
Dominyką Umbrasą, IIIkl., 
Roką Palionį, IIIkl. 
Linkime sėkmės tolimesniuose etapuose! 
 
Rima Kasiliauskienė, kūno kultūros mokytoja  


