
Sausio 11 d. gimnazijos 
mokiniai rinkosi į tradi-
cinį Meninio skaitymo 
konkursą netradicinėje 
erdvėje (konkursas vy-
ko Šiaulių P. Višinskio 
bibliotekos konferenci-
jų salėje), kurioje ypa-
tingą nuotaiką kūrė 
aplinka – žvakelių 
liepsnelės ir šiluma ne 
tik mažino skaitovų 
jaudulį, bet ir vertė su-
sikaupti... Kiekvieno 
dalyvio atlape pražydo 
simbolinė Neužmirš-
tuolė... „Kalba gimtoji 
–/ Gyvastie tautos,/ Per 
amžių amžius/Mums žaliuoji/ 
Kantriąja eglele,/ Kadagėliu kvap-
niuoju./ Su tavimi/ Gyvenimą 
gyvename –/ Šaknim – su protė-
vių žeme,/ Šakom – su dangumi 
aukštuoju“, – šiais poetės Zitos 
Čepulytės žodžiais konkurso ve-
dėja Patricija Jurevičiūtė pradėjo 
renginį, o jai talkinantis Rokas 
Kubulkis Bernardo Brazdžionio 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis Nr.5  

2018 m. sausis 

Šiame leidime: 

Vida Balčiūnienė,  lietuvių kalbos mokytoja  
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žodžiais kvietė „lietuvį burtis 
prie lietuvio...“  Juk tik būdami 
vieningi 1991 m. sausio 13 d. 
sugebėjome apginti savo Laisvę 
– niekas nepamiršta. 

Meninio skaitymo konkursas – 
puiki galimybė atsiskleisti jauno 
žmogaus individualumui. 15  I-IV 
kl. mokinių pakvietė  įsiklausyti  į 
lietuviško žodžio skambesį, skai-
tomo teksto prasmę. Populia-

riausia šiemet tapo poeto 
Vytauto Mačernio 
(pasirinko net 6 dalyviai) 
kūryba.    

Vertinimo komisijai teko 
nelengvas uždavinys – 
išrinkti du geriausius, kurie 
sausio 30 d. atstovaus 
gimnazijai miesto konkur-
se, nes, anot vertinimo 
komisijos pirmininkės, lie-
tuvių k. skyriaus vedėjos 
Audronės Saldauskienės, 
dauguma dalyvių nudžiugi-
no pasirinktais tekstais, 
gebėjimu įtaigiai perteikti 
istoriją, bendravimu su 
auditorija. Jai pritarė ir 

vertinimo komisijos narės, lietu-
vių k. mokytojos: Vida Balčiūnie-
nė, Lina Michailovienė, Živilė 
Muzikevičiūtė ir Jolanta Valančie-
nė.  

Taigi I vieta skirta Jurgitai Bašytei, 
TB2 kl. mokinei (mokytoja Janina 
Dombrovskienė), ir Unei Bara-
nauskaitei, I p kl. mokinei (mo-
kytoja Jolanta Valančienė), II vie-
ta – Lėjai Rudokaitei, II a kl. mo-
kinei (mokytoja Vida Balčiūnienė), 
ir Leticijai Čiužauskaitei, I a kl. 
mokinei (mokytoja Lina Michailo-
vienė), III vieta – Austėjai Dovido-
nytei, IV e kl. mokinei (mokytoja 
Lina Michailovienė), ir II d kl. mo-
kinei Deimai Jokubaitytei 
(mokytoja Lina Michailovienė).  

Dėkojame Dominykui Jokubaus-
kui (TB1 kl.) ir Austėjai Dovidony-
tei (IV e kl.), kurie dainomis ir 
gitaros melodijomis trumpam 
padėjo pasinerti į apmąstymus, 
bei P. Višinskio bibliotekai už 
bendradarbiavimą. ▪ 

Meninio skaitymo konkursas „Niekas nepamiršta“ 
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Sausio 16 d. ryte pėsčiųjų bulvaru 
skubėjome (istorijos mokytoja 
Giena Kubiliūtė, matematikos 
mokytoja Aistė Venclovienė ir I m 
kl.) į Šiaulių miesto savivaldybę, 
kur mūsų jau laukė mero padėjė-
jas Edmundas Baltramiejus Bilo-
tas. Mokiniams jis prisistatė kaip 
šiaulietis, mylintis savo miestą, 
bei kaip didždvarietis,  gimnaziją 
baigęs prieš penkerius metus. 

Buvome pakviesti į posėdžių salę, 
kurioje ir vyko integruota mate-
matikos ir pilietiškumo pagrindų 
pamoka. Pamokos pradžioje  E. B. 
Bilotas pristatė informaciją apie 
Šiaulių miesto gyventojus, teri-
toriją, švietimo įstaigas. Mokiniai 
įdėmiai klausėsi pateikiamos in-
formacijos, mat po to teko atlikti 
užduotis, kurios buvo įvertintos – 
teisingai ir greičiausiai jas atliku-
sieji gavo atminimo dovanėlę.  

Mero padėjėjas trumpai apibūdi-
no ekonominę Šiaulių miesto 
situaciją, gyventojų užimtumą, 
papasakojo apie Šiaulių oro uostą, 
paaiškino, ką reiškia VPSP, LEZ, ir 
pateikė uždavinį, kuris buvo susi-
jęs ne tik su realaus gyvenimo 
turiniu, bet ir su tema, kurią šiuo 
metu pirmokai mokosi per mate-

matikos pamokas. Mokiniams 
buvo siūloma ne tik išspręsti šį 
uždavinį, bet ir suformuluoti išva-
das apie pelną nešantį, bet aplin-
ką tausojantį verslą.  

Mokytoja G. Kubiliūtė pasidžiau-
gė, kad  jos ugdytiniai buvo supa-
žindinti su Šiaulių miesto savival-
dybės struktūra, funkcijomis. 
Šioje pamokoje  pateikti faktai ir 
skaičiai, anot mokytojos,  puikiai 

tinka ne tik mokantis matematiką, 
bet ir pilietiškumo pagrindus. E. B. 
Bilotas nurodė, kur galima rasti 
daugiau informacijos apie mūsų 
miestą, savivaldybės veiklą, norin-
čius pakvietė dalyvauti miesto 
tarybos posėdyje. 

Mero padėjėjo Edmundo Baltra-
miejaus Biloto vesta pamoka 
mokiniams ne tik suteikė galimy-
bę pritaikyti mokykloje įgytas 

matematikos žinias, bet ir leido 
pajausti, kad jos gali būti naudin-
gos realioje situacijoje priimant 
konkrečius sprendimus. ▪ 

Integruota matematikos ir pilietiškumo pamoka „Faktai ir skaičiai“  

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja  
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Sausio 13-oji  
Laisvės gynėjų diena 
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arba citatą.“  

„Olympis 2017 – Rudens sesija“ apdovanojimai 
 jau gimnazijoje 

Vismantas Stonkus  
informatikos ir informatinio 
mąstymo konkurse „Bebras“  

12 kl. grupėje 
laimėjo 
 I vietą.  

Mokytoja Daiva 
Bukelytė. ▪ 

 
Gimnazijos konkurso „Žynys“ 

nugalėtojai: 
 

 I vieta – Kipras Tallat  
Kelpša, TB2 kl. 

 

II vieta – Ugnė Tylenytė, IV e kl. 
 

III vieta - Valdonė Šniukaitė, 
TB2 kl. 

 

Dėkojame mokytojams, dalyva-
vusiems konkurse: Pauliui  

Baranauskui, Valdai  
Kizevičiūtei, Rūtai Alminienei ir 

Romai Pupinytei. ▪ 

Rugilė Drazdovaitė (II g kl.) 
ir Saulė Dumšaitė (II p kl.)  
laimėjo I vietą dvikalbio  

poezijos skaitymo konkurse 
„Eilėraštis ir jo atgarsis“. 

Konkursui parengė rusų k.  
mokytoja Natalija Ploshenko. ▪ 

Šiaulių m. I-IV kl. mokinių che-
mijos olimpiados nugalėtojai: 

 

Tautvydas Barauskis, Im kl. –  
II vieta  

9 klasių grupėje, 
 

Laurynas Matuzas, IIm kl. –  
III vieta  

10 klasių grupėje, 
 

Ugnė Tylenytė, IV kl. – I vieta  
IV kl. grupėje, 

Tautvydas Ščefonavičius– 
 III vieta IV kl. grupėje  

  

Chemijos mokytoja Virginija 
Savickaitė. ▪ 

SVEIKINAME! 

Sausio 4 d. Didždvario gimnazijos  
14 pedagogų ir vadovų komanda  

dalyvavo Pedagogas.lt ir  
Lietuvos ir vaikų jaunimo centro  

Kėdainiuose organizuotoje  
konferencijoje  

„Kitokia iniciatyva:  
kaip „parduoti“ švietimo idėją?“   ▪ 

Kaip „parduoti“ 
švietimo idėją? 

 

Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems Tarptautiniame matematikos konkurse.  
14 matematikos mokytojos Irenos Baranauskienės ugdytinių buvo apdovanoti  

I-III laipsnio diplomais.  
 

9 kl. grupė: 
Aleksandras Kostarevas – I laipsnio diplomas 

Severinas Kvedaras – I laipsnio diplomas 
Matas Bružas – I Ilaipsnio diplomas 

Aistė Dišlė – II laipsnio diplomas 
Unė Baranauskaitė – II laipsnio diplomas 

Titas Karvelis – III laipsnio diplomas 
Paulius Šerpytis – III laipsnio diplomas 

Kristijonas Barista – III laipsnio diplomas 
 

11 kl. grupė: 
Vėjūnė Maceikaitė – I laipsnio diplomas 
Erikas Naraveckas – II laipsnio diplomas 

 

12 kl. grupė: 
Vismantas Stonkus – I laipsnio diplomas ir medalis 

Ignas Pangonis – II laipsnio diplomas 
Austėja Dovidonytė – II laipsnio diplomas 
Einius Navičenko – III laipsnio diplomas ▪ 

SVEIKINAME ŠIAULIŲ MIESTO RAŠINIO KONKURSO „MANO DRAUGAS“ NUGALĖTOJAS: 

Juliją Žadeikytę, I s kl. mokinę, laimėjusią rašinio rusų kalba konkurse I vietą.  
Mokytoja Jurgita Briedytė. 

 

Agotą Kazlauskaitę, I g kl. mokinę – rašinio rusų kalba konkurse II vietą,                                                                         

 Godą Mariją Paulauskaitę, II g kl. mokinę – III vietą. Mokytoja Olga Grišajeva. 

Rugilę Drazdovaitę, II g kl. mokinę – rašinio rusų kalba konkurse II vietą. Mokytoja Natalija Ploshenko. 

Evą Buitvydaitę, I g. kl. mokinę, laimėjusią rašinio vokiečių kalba konkurse I vietą, ir                                              

Gabrielę Vaitkevičiūtę, Ig kl. mokinę, – II vietą. Mokytoja Daiva Staniulytė. 

Viltę Uptaitę, II m kl. mokinę, laimėjusią rašinio vokiečių kalba konkurse  II vietą, ir                                              

Severą Augustą Lukošaitytę, II m kl. mokinę – III vietą. Mokytoja Danguolė Kukla.  ▪ 



Kesmina Mikalauskytė  
Nuotrauka: Maksym Malkov 
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Spalio 17 d. II g kl. mokiniai vyko į 
KTU (Kauno technologijų universi-
tetą). Per fizikos užsiėmimą moki-
niai susipažino su elektros energi-
jos generavimu, patys konstravo 
generatorius bei elektros laidų 
sekas, kuriomis tekanti elektros 
energija turėjo įjungti prie grandi-
nės prijungtas lemputes. Sekėsi 
gana puikiai, ypač klasės mergi-
noms, nes šios užduotį įveikė pir-
mosios. Mokiniai buvo supažindinti 
su kondensatoriumi, jo veikimo 
principu, paaiškinta, kokią žalą gali 
padaryti elektros tinklo gedimas.  

Po praktinių užsiėmimų vyko pas-
kaita apie hibridinius bei elektra 
varomus automobilius. Paskaita 
buvo naudinga, nes būtent tokio 
tipo transporto priemonės bus 
labiausiai paklausios ateityje, jos 
naudos elektros energiją ir neterš 
aplinkos.  

Mokiniai turėjo galimybę atlikti 
chemijos laboratorinį darbą – titra-
vimą, kurio tikslas – nustatyti tirpa-
lo koncentraciją. Šį laboratorinį 
darbą mokiniai jau buvo darę per 
chemijos pamoką, tačiau naujos 
įrangos išbandymas buvo išties naudingas.  ▪ 

Kauno technologijų universitete 
SVEIKINAME! 

Klaudija Masandukaitė, I s kl. 
mokinė, miesto rašinio konkurse 

(7-9 kl. grupėje)  
„Draugus rinkis atsargiai“ 

laimėjo III vietą. 
Klaudijos mokytoja  Živilė 

Muzikevičiūtė. ▪ 
 

Unė Baranauskaitė, I p kl. 
mokinė, miesto Meninio 

skaitymo konkurse laimėjo  
II vietą. 

Mokytoja Jolanta Valančienė. ▪ 
 

Didždvario gimnazijos I-IV ir I-II 
TB klasių mokinių fizikos 
olimpiados nugalėtojai:  

Paulina Juškaitė, I g kl.; 
Dominykas Umbrasas, II g kl.; 
Žygimantas Kramenka, IV kl.  

Prizininkai:  
Aironas Koliasnikovas, I m kl. – 

II vieta; Tautvydas Barauskis,                   
I m kl. – II vieta; Ugnė 

Baranauskaitė, I p kl. –                 
III vieta; Arnoldas Bubelis,                      
II p kl. – II vieta;  Laurynas 

Matuzas, II m kl. – III vieta. 
Šie mokiniai dalyvaus   

66-osios Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiados II-ame ture.  ▪ 

 

Šiaulių miesto I-IV kl. mokinių 
biologijos olimpiadoje  III kl. 
mokinė Gintarė Valeikaitė   

(11 kl. grupėje) laimėjo III vietą,  
IV. kl. mokinys Tautvydas 

Ščefonavičius (12 kl. grupėje) 
pelnė III vietą. 

Mokytoja Kristina Muraškienė. ▪ 

Paauglių lyderystės kompetencijų ir socialinių 
įgūdžių ugdymo programa „Tiltai 1“ 

Socialinė pedagogė 
Danguolė Naravec-
kienė ir psichologė 
Rūta Nagelienė kiek-
vieną ketvirtadienį     
I-II kl. mokinių grupei 
organizavo  paauglių 
lyderystės kompe-
tencijų ir socialinių 
įgūdžių ugdymo prog
-ramos „Tiltai 1“ 
užsiėmimus.  

Gimnazistai mokėsi 
geriau pažinti save ir 
kitus, pasitikėti savi-
mi, tobulino bendra-
vimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.  

Refleksijos metu dalyviai nuoširdžiai kalbėjo apie tai, kad jiems buvo smagu kiekvieną kartą įvardyti         
tos dienos gerą naujieną, sėkmę. Jie akcentavo, kad turėjo galimybę susipažinti su kitais mokiniais,              
tapo drąsesni ir atviresni, kad po aktyvių ir įdomių užsiėmimų išeidavo pakylėta nuotaika, pailsėję ir atsi-
palaidavę.  ▪ 

Sausio 15 d. Salduvės progim-
nazijos aštuntokai klausėsi  
penkių Šiaulių m. gimnazijų 

mokinių pristatymų apie mo-
kyklas, kuriose dabar mokosi, 

kvietė pasirinkti ir ateiti į vieną 
iš jų. Gimnazistės, buvusios                  

Salduvės progimnazijos                
mokinės: Gintarė Valeikaitė ir 
Deimilė Jaselskytė, pristatė 
Didždvario gimnaziją, dalijosi 

savo įžvalgomis apie gimnazijos 
išskirtinumą, įsimintinus rengi-

nius, projektus. ▪ 

Danguolė Naraveckienė, socialinė pedagogė 

Rūta Nagelienė, psichologė 

 

 



P u s l a p i s  6  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 .  s a u s i s  
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arba citatą.“  

jos rinkinius. Mokiniai domėjosi, 
kaip gimsta knyga, iš kur poetas 
semiasi įkvėpimo, apie ką rašo. 

Poetas jiems atsakė: „Rašau 
apie viską. Gyvenimo patirtis tai 
leidžia“.  ▪ 

Sausio 23 d. į gimnazijos A. J. 
Greimo skaityklą rinkosi antro-
kai susitikti su šiauliečiu poetu J. 
Kulniu. Susirinkusiems moki-
niams poetas pasakojo, kokį 
sudėtingą gyvenimo kelią  jam 
teko nueiti.  Kai jam buvo metu-
kai, visą šeimą ištrėmė į Sibirą, 
Irkutsko sritį, Taišeto rajoną. 
Tremtyje šeima gyveno devyne-
rius metus, ten jis baigė ir pradi-
nę mokyklą. Tad vaikystė nebu-
vo lengva. Vėliau studijavo Rusi-
joje, grįžęs į Lietuvą, baigė isto-
rijos studijas Vilniaus pedagogi-
niame institute. Prasidėjus Atgi-
mimui, J. Kulnys aktyviai dalyva-
vo Sąjūdžio veikloje. Rašyti pra-
dėjo tik devinto dešimtmečio 
viduryje, išleido aštuonis poezi-

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja 

Poetas Jaunius Kulnys  

Matematika – tai skaičių žavesys 

KARJERA 

Sausio 22 d. buvusios   
Didždvario gimnazijos  

mokinės  
Enrika Savickaitė ir  

Gabija Padolskytė II-IV klasių  
mokiniams pristatė VU  

Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų universitetą , pristatė 

apie studijas, dėstytojus, 
laisvalaikį, galimybes studijuoti 

kitose šalyse. ▪ 

Žmogaus protas kaip raumuo. 
Norint, kad jis būtų tvirtas ir galin-
gas, reikia nuolatinių treniruočių. 
Žinoma, geriausi rezultatai pasie-
kiami, kai tai daroma su užsidegi-
mu ir dideliu noru. 2018 metų 
paskutinį sausio šeštadienį ga-
biausi Didždvario gimnazijos I-IV 
klasių matematikai su bendraam-
žiais iš visos Lietuvos miestų ir 
miestelių tradiciškai dalyvavo 
respublikiniame  profesoriaus J. 
Matulionio jaunųjų matematikų 
konkurse. Šiemet į KTU Matema-
tikos ir gamtos mokslų fakulteto 
surengtą konkursą 
spręsti sudėtingiau-
sių, painiausių užda-
vinių susirinko dau-
giau nei 500 moki-
nių iš Vilniaus, Kau-
no, Marijampolės, 
Alytaus, Kaišiadorių, 
Trakų, Kretingos, 
Mažeikių, Plungės ir 
kt. Kiekvienas sten-
gėsi įrodyti, kad yra 
geriausias!  

Po     įtempto užda-
vinių sprendimo 
dalyviams buvo 
suteikta  galimybė ir 
atsipalaiduoti – 
mokiniai noriai  da-

lyvavo fakulteto studentų atsto-
vybės „FUMSA“ surengtose pra-
mogose: protų mūšyje, linksmojo-
je daugiakovėje, interaktyvios 
mokymosi sistemos IMIMS žaidi-
me, diskusijose.  

Nors pagrindinio prizo už mate-
matikos uždavinių sprendimą 
nelaimėjome, bet beveik visi ko-
mandos nariai sudarė konkurenci-
ją tituluotiesiems pasaulinių 
jaunųjų matematikų konkursų 
prizininkams. Geriausiai konkurse 
pasirodė mūsų gimnazijos ketvir-
tokas Žygimantas Kramenka ir 

antrokas Hubertas Ripinskas. Bet 
negrįžome tuščiomis: vieno iš 
konkursų, t. y. protų mūšio, nuga-
lėtojais tapo mūsų gimnazijos 
komanda „Ne, ačiū“ (komandos 
nariai: Jonas Naujokas, Marius 
Pocevičius, Ugnė Tylenytė  ir Ka-
milė Pliuskutė).   
 

Kalbėdamasis su mokiniais, dar 
kartą sau patvirtinau, kad mate-
matika – tikrai žavus mokslas. 
Linkime gimnazijos matemati-
kams sėkmės vasario 9 dieną  
Šiaulių miesto ture. ▪ 

Vincas Tamašauskas, matematikos mokytoja 
Nuotrauka: Maksym Malkov 

 

 

Sausio 26 d. buvęs gimnazijos  
mokinys Orestas Tandzegolskis  

antrokams pristatė studijas 
Danijoje, savo pomėgius ir 

laisvalaikį, pasakojo apie šalies 
pragyvenimo lygį/  

Be to, Orestas pasidalijo  
prisiminimais apie Didždvario  
gimnaziją, paskatino mokinius  
niekada nepasiduoti ir nebijoti 
išeiti iš savo komforto zonos 

ribų. ▪ 



 

„Prekybos vaikais“ prevencija 

Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė ir psichologė Rūta 
Nagelienė kiekvieną antradienį II kl. mokiniams organizavo pre-
vencinės programos „Prekyba vaikais“ užsiėmimus.  

Gimnazistai buvo supažindinti su prekybos žmonėmis samprata ir 
problematika, išmoko atpažinti ir reaguoti į galimą pavojų, suži-
nojo, kur kreiptis pagalbos (pvz., ką daryti, kai prie tavęs prieka-
biauja nepažįstamas). Užsiėmimuose naudoti aktyvūs ir kūrybiš-
kumą ugdantys metodai, filmų peržiūros, organizuotos diskusijos, 
situacijų modeliavimas, mokymasis greitai priimti tinkamus 
sprendimus. ▪ 

Gabrielė Ulytė, II m kl. mokinė  

Matematika, istorija ir aš 

2018 metai nepaprasti:  atkurtai Lietuvai sukanka 100 metų, mūsų gimnazijai – 120 metų, užsienio 
kalbų mokymui gimnazijoje – 100 metų, o man  šiais metais – šešiolika.   

II m ir II p klasių mokiniai per matematikos pamokas rengė ir pristatė integruotą (matematikos, istori-
jos, IT ir užsienio k.)  kūrybinę užduotį - projektą  „Matematika, istorija ir aš“. Mokiniai kūrė uždavinius 
istorine tema,  pristatymus rengė trimis kalbomis, t. y. tomis, kurių mokosi šioje gimnazijoje. 

Darydami tokio pobūdžio projektus, dažnai keliame sau klausimą, „Kur aš tai galėsiu panaudoti?“ atei-
tyje, nors puikiai žinome, jog be matematikos toli nenueisime. Juk ja  paremta ne tik techninė, bet ir 
istorinė kultūra. Vienas profesorius iš Bylefeldo „atrado“, kad vidutinis žmogus „normaliame“ gyveni-
me apie  100 kartų per dieną naudojasi pagrindiniais skaičiavimo įgūdžiais.  

Rengdama šį integruotą darbą sužinojau, kad Utenos gimnazijos mokytoja Anelė Bajorienė dėstė, 
atrodo, visai skirtingus dalykus:  matematiką, istoriją, geografiją ir dailę. Jau tada (1920-1922 metais) 
mokiniai žinojo, kas yra tarpdalykinė integracija.  

Taigi II m ir II p klasių mokiniai (matematikos mokytojas V. Tamašauskas) turėjo progą pažvelgti į ma-
tematiką,  kitus tiksliuosius mokslus  bei istoriją kitu kampu – taip atsirado projektas – „Matematika, 
istorija ir aš“.  Man šis projektas buvo labai naudingas – aš pirmąkart  gyvenime savarankiškai atlikau 
mokslinį darbą! Esu įsitikinusi, kad projekte įgytos kompetencijos  man pravers jau kitais mokslo me-
tais, kai  mokysiuosi pagal TB programą. 

Su mokytoju sutarėme, kad kovo mėnesį  vėl rengsime projektą, gal tik dar  įdomesnį...  ▪ 

ALGIRDO JULIAUS GREIMO  
SKAITYKLA 

 
Sausio mėnesį skaitykloje veikė dvi 

parodos: 
Literatūros paroda „Apgynę laisvę 

širdimi“, skirta Sausio 13-ajai. 

Literatūros paroda  
„Ėjau keliu, vingiuotu ir duobėtu...“, 

skirta Vinco Mykolaičio-Putino  
125-osioms gimimo metinėms. 

Dėkojame TB' 4 laidos 
 TB DG Alumni klubo narei  

Evelinai Geležinytei už gimnazijos 
bibliotekai padovanotas knygas.  
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Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė  
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Brigita Volodkaitė, Austėja Jatulytė, 
 I p klasės mokinės Netradicinė matematikos pamoka 

Global Education for a Global World 
Sausio 24 d. Didždario gimnazijos 
I kl. kuratorė Inesa Tamulionytė, 
mokiniai: Leticija Čiužauskaitė, 
Beatričė Venckutė, Šarūnas Lauri-
navičius, dalyvavo Lenkijoje orga-
nizuotoje programos „Erasmus+“ 
veikloje (Strateginis mokyklų  
partnerysčių projektas „Global 
Education for a Global World“), 
kurioje dalyvavo Lenkijos, Turki-
jos, Rumunijos ir Ispanijos atsto-
vai.  

Pagrindinis projekto klausimas – 
emigrantų, pabėgėlių situacija 
pasaulyje. Projekto metu vyko 
įvairiausios veiklos: susipažinimo 
žaidimai, pristatymai, pasiruoši-
mas svarbiausiai projekto užduo-
čiai – filmų kūrimui. Vienas iš 
vakarų buvo skirtas Lietuvos pris-
tatymui: skambėjo lietuviška mu-
zika, rodoma šalies prezentacija, 
ypač didelio kitataučių dėmesio 
sulaukė tradiciniai lietuvių valgiai.  

Projekto organizatoriai dalyviams 
išaiškino migranto ir pabėgėlio 
skirtumus, vyko susitikimas su 
Patrick Kimani, Kenijos emigrantu, 

dabar gyvenančiu Lenkijoje, kuris 
pristatė medijoje bei politikoje 
suformuotą migranto įvaizdį, 
pasidalijo savo asmenine patirti-
mi. Žurnalistė Agnieszka Lich-
nerowicz kalbėjo apie vadinamą-
sias „fake news“ ir medijos mani-
puliaciją, pasidalijo priemonėmis, 
leidžiančiomis atskirti klaidingas 

naujienas nuo teisingų, įtraukė į 
diskusiją. Tikru desertu tapo Tur-
kijos, Ispanijos, Rumunijos nacio-
naliniai vakarai, kuriuose buvo 
pristatyta  egzotiška, unikali tų 
šalių kultūra, muzika, šokiai bei, 
be abejo,  maistas. Paskutinėmis 
projekto įgyvendinimo dienomis 
buvo užbaigti, ir pristatyti filmai, 

mokytojų parengti pamokų pla-
nai, įteiktos deklaracijos. Nors 
praėjo tik savaitė, visi dalyvavu-
sieji projekte sutinka, kad nauji 
draugai, įgyta patirtis ir nuotykiai 
įsimins ilgam. ▪ 

Sausio 19 d.  I p kl. mokiniai ir 
matematikos mokytoja Irena 
Baranauskienė turėjo galimybę 
susipažinti su Šiaulių miesto mero 
padėjėju Edmundu Baltramiejumi 
Bilotu. Mokiniai buvo maloniai 
pakviesti į miesto Tarybos posė-
džių salę, kurioje vyko integruota 
matematikos ir pilietiškumo pa-
grindų pamoka. Buvęs didždvarie-
tis mokiniams pasakojo apie Šiau-
lius ir šiauliečius, miesto savival-

dybės atliekamas funkcijas ir vei-
kimo struktūrą, mieste veikiančias 
formaliojo ir neformaliojo švieti-
mo įstaigas. Po pateiktos informa-
cijos sekė klausimai, į kuriuos 
greičiausieji ir teisingai atsakę 
gavo dovanų – knygelę apie Šiau-
lius.  

Mero padėjėjas su mokiniais ap-
tarė ir emigracijos problemą, 
gyventojų užimtumą ir infrastruk-
tūros spragas, buvo paaiškintos 

VPSP ir LEZ sąvokos. Įpusėjus 
pamokai mums teko išspręsti 
realaus turinio matematinį užda-
vinį, kuris buvo susijęs ne tik su 
įmonių pelningumo palyginimu, 
bet ir matematikos pamokose 
įgytomis žiniomis.  

Apibendrinant pamoką buvo pa-
rodytas trumpametražis filmas 
apie Šiaulius, duotos nuorodos, 
kur galima rasti daugiau informa-
cijos apie miestą. Be to, mokiniai 

buvo pakviesti dalyvauti miesto 
Tarybos posėdyje.  

Edmundo Baltramiejaus Biloto 
vesta pamoka mums suteikė dau-
giau informacijos apie gimtąjį 
miestą, jame vykdomas veiklas 
bei leido suprasti, kad mokykloje 
įgytos matematikos žinios yra 
naudingos ir konkrečioje gyveni-
mo situacijoje.▪ 

Beatričė Venckutė 
 

Nuotrauka: Inesos Tamulionytės 



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 
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Sausio 4 d. Lietuvos anglų kalbos 
mokytojų asociacija ir  Šiaulių 
Didždvario gimnazija organizavo 
seminarą Šiaulių apskrities anglų 
kalbos mokytojams „Šiuolaikinis 
požiūris į leksinę kompetenciją: 
pastovieji anglų kalbos jungi-
niai” (“A Contemporary Approach 
to Vocabulary Enhancement: 
Multi-Word Units in English”). 
Seminaro tikslas – supažindinti 
mokytojus su naujausių kalbos 
leksikos tyrimų duomenimis bei 
aptarti galimybes, kaip kolokacijų, 
leksinių samplaikų bei įvairių kitų 
leksinių junginių mokymas galėtų 

pagerinti mokinių pasiekimus. 
Lektorė Rita Juknevičienė teigė, 
jog remiantis pastarųjų metų 
anglų kalbos leksikos tyrimais, 
galima daryti išvadą, jog užsienio 
kalbos mokymosi procese didelę 
įtaką daro ne pavienių žodžių ar 
gramatikos taisyklių žinojimas, o 
tam tikrų žodžių junginių, koloka-
cijų ir leksinių samplaikų mokėji-
mas ir vartojimas kalboje. Moky-
tojai iš Šiaulių, Pakruojo, Šeduvos, 
Radviliškio, Rokiškio atliko prakti-
nes užduotis, mokėsi atpažinti 
leksines samplaikas rašytinėje 
kalboje. Seminaro lektorė pasiūlė 

įvairių pastovių žodžių junginių 
mokymo bei frazeologinės kom-
petencijos tobulinimo būdų, ku-
riuos dalyviai sėkmingai galės 
taikyti savo pamokose. Mokytojai 
džiaugėsi galimybe dalyvauti se-
minare, kuris skyrėsi nuo jau įp-
rastinių vertinimo ar metodinių 
seminarų. Dalyviai patobulino 
savo profesines (mokinių pasieki-
mų vertinimo) bei specialiąsias 
(anglų kalbos gebėjimų ugdymo) 
kompetencijas. ▪ 
  

Šiuolaikinis požiūris į leksinę kompetenciją: 
pastovieji anglų kalbos junginiai  

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja,  LAKMA Valdybos narė 
KARJERA 
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Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis „Antrieji namai“ Nr.5 

 

Sausio 16 d. Gustas Sudintas                        
III klasės gimnazistams pristatė 

Avans University of Applied 
Sciences, kuris kelis kartus                

nominuotas geriausiu                       
taikomųjų mokslų universitetu 

Olandijoje.  
 

Gustas studijuoja aplinkos ir 
energijos technologijas. 

Didždvariečiai turėjo puikią 
galimybę išsamiai susipažinti su 

šia ir kitomis  studijų  
programomis, kurių daugelis 

susiję su technologijų  
palaikymu, aplinkosauga, dar-
niu vystymusi ar tarptautiniu              

bendradarbiavimu. ▪ 


