
Vasario 23 d. „Saulės“ koncertų salės scenoje Didždvario gim-
nazijos abiturientai pristatė spektaklį „(NE)REALYBĖ“.  

Prieš 120 metų įkurtos gimnazijos mokiniai išlaikė tradiciją – 
per Šimtadienio šventę mokyklos bendruomenei dovanoti kūry-
binį projektą – spalvingą spektaklį, kuriame žaismingai nagrinė-
jamos jauniems žmonėms aktualios – savęs atradimo,  vidinių 
prieštaravimų, tapatumo, pasiektos brandos – temos. 

Spektaklio režisierė – Milda Mineikytė, choreografas –
Mindaugas Kosaitis. 

Kūrybinė grupė. Mokiniai, padėję kurti scenarijų: Arnas Vasi-
liauskas, Emilija Kiudulaitė, Katarina Kukla. Dainų tekstų auto-
riai: Jurgita Bašytė, Viktorija Ušakovaitė.  

Šimtadienio filmuko autorė – Greta Kuliušaitė.  

Kostiumus kūrė: Aleks Gamzin, Viktorija Ušakovaitė ir jos mama 
Vaida Ušakovienė, kvietimus, reklaminį plakatą – buvusi 
Didždvario gimnazijos  mokinė Klaudija Černenko. 

Muzikos atlikėjai: Titas Jukšta, Irlandas Chochlovas. ▪ 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis Nr.6  
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Vasario 2 d. I p klasės mokiniai, 
lydimi istorijos mokytojos Gienos 
Kubiliūtės, dalyvavo Šiaulių mies-
to tarybos posėdyje. Kadan-
gi  turime teisę stebėti savivaldos 
posėdžius net nieko neinformavę, 
kartu su mokiniais nusprendėme, 
kad per pilietiškumo pamoką 
būtinai nueisime pažiūrėti, kas 
realiai vyksta tarybos posėdžiuo-
se,  pamėginsime suprasti, kaip 
priimami sprendimai. Stebėto 
posėdžio tema – 2018 metų mies-
to biudžetas.  Kiekviena biudžeto 
eilutė buvo aptariama atskirai, 
tad  gimnazistai išgirdo pasisakan-
čiųjų argumentus, kur, kokioms 
miesto reikmėms ar įgyvendina-
miems projektams reikėtų skirti 
vienus ar kitus miesto  pinigus. 
Mokiniams buvo itin įdomu išgirs-

ti nepritariančių siūlymams 
argumentus, pamatyti balsavi-
mą ir jo monitoriuje skelbia-
mus rezultatus.  Be to, jie 
suprato, kad ne toks ir lengvas 
pirmininkaujančio posėdžiui 
darbas. Juk posėdžio pirminin-
kas  turi gebėti valdyti situaci-
ją, jis gali nutraukti  pasisa-
kantį  tarybos narį, kalbantį 
per abstrakčiai,  neteikian-
tį  konkrečių pasiūlymų svars-
tomu klausimu ar įžeidinėjantį 
kitus tarybos narius. 

Kitą pamoką su mokiniais 
aptarėme šią pilietiškumo 
pamoką. Gimnazistai džiaugė-
si apsilankymu ir tvirtino, kad 
po posėdžio stebėjimo, jiems 
daug aiškesnis valstybės funkcio-
navimo mechanizmas. ▪ 

Pilietiškumo pamoka Šiaulių miesto savivaldybėje  

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja  
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Mokytojų popietė, skirta Vasario 16-ajai paminėti 

Asta Gagilienė, lietuvių k. mokytoja 

„Skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.“ Bronius Kazys Balutis 

Gimnaziją užpuolęs gripo karantinas nesutrukdė vasario 15 dieną paminėti svarbios Lietuvai dienos – 
Vasario 16-osios. Geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė, pasipuošusi tautiniais rūbais, pakvietė visus 
mokytojus į protmūšį „Ar pažįsti Lietuvą?“ Penkios mokytojų komandos su didžiuliu azartu varžėsi tar-
pusavyje ieškodamos teisingo atsakymo į klausimus apie Lietuvos istoriją, geografiją, literatūrą. Džiūga-
vo komandos, kurios savo būryje turėjo istoriką, lituanistą. Nugalėtojai buvo apdovanoti trispalvę imi-
tuojančiais saldainiais bei Lietuvos formos meduoliais, kuriuos kepė pati protmūšio organizatorė. Tad  
pakilia nuotaika, pasitikrintomis ar įgytomis žiniomis pasitikome atkurtos Lietuvos šimtmetį.▪ 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Daiva Bukelytė, IT mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų 
mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos 

Vasario 19 d. gimnazijoje jau 15-ą 
kartą vyko matematikos ir infor-
macinių technologijų mokytojų 
respublikinė mokslinė metodinė-
praktinė konferencija „Matema-
tikos ir informacinių technologijų 
mokymas: sėkmingų mokymo(si) 
patirčių paieška, siekiant mokinio 
pažangos“. Į konferenciją atvyko 
135 matematikos ir informacinių 
technologijų mokytojai iš įvairių 
Lietuvos miestų bei miestelių: 
Klaipėdos, Alytaus, Kauno, Šilalės, 
Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio, 

Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir kt. 

Konferencijoje buvo perskaityti 
23, pristatyta 11 stendinių prane-
šimų, kuriuose atsispindėjo įvai-
rios matematikos ir IT mokyto-
jams aktualios temos. Mokytojai 
pristatė pamokose naudojamas  
mokinių mokymo(si) aktyvinimo 
formas, metodus, dalijosi patirti-
mi, kaip įtraukia mokinius į akty-
vią tiriamąją ir kūrybinę veiklą, 
pateikė pamokų, vykstančių už 
klasės ribų, pavyzdžių, diskutavo, 

kaip suvokti, atpažinti mokinių 
skirtybes, kaip parinkti moky-
mo(si) strategijas, metodus, kurie  
tenkintų skirtingų  gebėjimų mo-
kinių ugdymosi poreikius, padėtų 
formuoti aukštesnius siekius ir kt.  
Daug dėmesio buvo skirta moki-
nių mokymosi pasiekimų ir asme-
ninės pažangos vertinimui bei 
įsivertinimui, matematikos ir IT 
mokymui siekiant puoselėti 
STE(A)M kultūrą.  

Diskusijose išaiškėjo, kad didėjant 
informacijos kiekiui, yra labai 
svarbu, kad „skaitmeninės kartos“ 
vaikai sugebėtų tą informaciją 
apdoroti ir ją suvokti, kad moky-
tojas pamokoje nebegali būti tik 
dėstytojas, jis privalo tapti  pata-
rėju, konsultantu, moderatoriu-
mi.  ▪ 

Vasario 27 d. lietuvių kalbos  mo-
kytoja Janina Dombrovskienė ir IT 
mokytoja Daiva Bukelytė miesto 
pedagogams pristatė  integruoto  
IT, lietuvių kalbos ir ugdymo kar-
jerai projekto rezultatus: II m kl. 
mokiniai pristatė per IT pamokas 
kurtą „Esu savojo AŠ autorius“ 
tinklalapį.  

Visi stebėjusieji (dalyvavo net 11 
mokytojų) pristatymus vienbalsiai 
tvirtino, kad mokiniai parodė ne 
tik puikius IT, bet ir įtaigaus  
bendravimo su auditorija gebėji-
mus. Džiugu, kad šis projektas 
paskatino mokinius rimčiau susi-
mąstyti apie savo ateitį, karjerą, 
kad kurdami tinklalapį jie geriau 

pažino save. Ne mažiau svarbus 
darbas teko mokiniams, dirbu-
siems grupėse: po kiekvieno kal-
bėjusiojo jie diskutavo ir pagal iš 
anksto sutartus vertinimo kriteri-
jus vertino tiek tinklalapio, tiek 
pristatymo kokybę. Šaunu, kad 
mokiniai gebėjo savo vertinimą 
pagrįsti argumentais, būti atsakin-
gi ir objektyvūs. 

Projekto pradžioje kartu su moki-
niais buvo susitarta dėl šių tikslų 
įgyvendinimo:  

• gebėti tvarkingai ir teisėtai nau-
doti bei taikyti tinklalapių kūrimui 
skirtas programines priemones; 

• mokytis apdoroti, kurti paveiks-
lus, animaciją grafikos rengykle; 

• atsakingai interpretuoti viešai 
pateikiamą informaciją apie karje-

ros planavimą; 

• taisyklinga kalba reikšti mintis, 
kurti tekstą; 

• mokytis kūrybiškai rengti teks-
tus; 

• mokytis bendradarbiauti mo-
kantis ir vertinant vieni kitų dar-
bus. 

Manome, kad kiekvienas mokinys 
pagal savo gebėjimus pasiekė 
tikslus ir įgijo naujų gebėjimų, 
patobulino dalykines ir bendrąsias 
(ypač mokėjimo mokytis) kompe-
tencijas. Džiugu, kad  kolegos 
domisi mokytojų bendradarbiavi-
mo rezultatais, mokinių kūrybine 
veikla. ▪ 

Integruoto projekto „Esu savojo AŠ autorius“ pristatymas  
Šiaulių miesto pedagogams  

Rima Ernestienė, matematikos mokytoja  

Nuotraukos: Maksym Malkov 
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VASARIO 16-OJI 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Audronė Saldauskienė, skyriaus vedėja 

Vasario 9-oji - Gimtosios kalbos puoselėjimo diena 

Istorijos pamoka kino teatre 

KARJERA 

Vasario 27 d. mokyklos aktų 
salėje studijų galimybes pristatė 
atstovai iš IE University Madrid 
(Ispanija), Universita Bocconi 

Milan (Italija) bei MODUL  
university Viena (Austrija). ▪ 

 
Vasario 28 d. Šiaulių verslo  

inkubatoriuje startavo  
Ekonomikos ir lyderystės 

 mokykla.  
Mokykloje mokysis ir Didždvario 
gimnazijos II-III klasių mokiniai. 
Septintojo sezono užsiėmimų 
tema „Socialiniai tinklai – nau-

jos galimybės – komunikacijai ir 
verslui“.  

Mokinių laukia įdomūs susitiki-
mai, verslo projektai, naujos 

pažintys. ▪ 

Vasario 28 d. III kl. mokiniai su 
istorijos mokytoja Valda Kizevičiū-
te žiūrėjo vieną naujausių lietuvių 
filmų „Pelėdų kalnas“. Filmo isto-
rija nukėlia į 1947-1952 metų 
Lietuvą, kai Antrojo pasaulinio 
karo chaosą ištvėrę žmonės turė-
jo rinktis tarp emigracijos, trauki-
mosi į mišką ir prisitaikymo tuo-

metinėje okupuotoje šalyje. Fil-
mas pasakoja apie pasiaukojantį 
partizaninį žygį į Vakarus tam, kad 
būtų nunešta žinia laisvam pasau-
liui ir JAV kongresui apie Baltijos 
šalių nepriklausomybės siekį bei 
Kremliaus nusikaltimus. 

Mokiniai buvo sužavėti ir sukrėsti 

režisieriaus Audriaus Juzėno fil-
mu. Tai buvo puiki galimybė isto-
rijos mokytis ne iš vadovėlio kla-
sėje, o žiūrint filmą kino teatre.  ▪ 

Vasario 9 d. visa gimnazija įsijun-

gė į Gimtosios kalbos puoselėjimo 

dienos paminėjimą: visų dalykų 

mokytojai per pirmą pamoką 

„Gimtoji kalba – bendras meilės 

ryšys“ kalbėjo apie gimtosios 

kalbos svarbą, I kl. mokiniai vykdė 

kūrybinį projektą „Pokalbis su 

Lietuva“ (deja, dėl gripo karantino 

jį tą dieną įgyvendino tik viena 

klasė), IV kl. mokiniams vyko lietu-

vių kalbos pamoka „Kodėl reikia 

mokytis gimtąją kalbą?“ (ją vedė 

ŠU humanitarinių mokslų daktarė, 

profesorė Genovaitė Kačiuškienė), 

dalis II-IV kl. mokinių vyko į Vilniu-

je vykstančią tarptautinę moky-

mosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodą „Studijos 2018“. 

II kl. mokiniai sėkmingai įgyvendi-

no pažintinį projektą „Kalbos ke-

lias“.  II a klasė su kuratore Julija 

Muningiene  lankėsi  Fotografijos 

muziejuje, kuris yra  vienintelis 

specializuotas fotografijos meno 

ir technikos muziejus Lietuvoje. 

Gidas mokinius supažindino su 

muziejaus istorija, pristatė kūrybi-

nių eksperimentų erdvę, kurioje ir 

vyksta dauguma edukacinių užsiė-

mimų. Apžiūrėję keičiamas paro-

das, mokiniai pakilo ant muziejaus 

stogo įrengtos terasos, nuo kurios 

atsiveria Šiaulių miesto panorama 

– tai  mokiniams padarė didžiulį 

įspūdį. II b klasė su  lietuvių k. 

mokytoja Vida Balčiūniene vieno-

je iš Šiaulių universiteto konferen-

cijų salių klausėsi paskaitos apie 

humanitarinių ir teisės mokslų 

daktarą, aušrininką, lietuvių spau-

dos ir politinį veikėją Joną Šliūpą, 

po to lankėsi jo surinktų leidinių 

archyve, kurio didžiąją dalį sudaro 

knygos (pati seniausia – 1821 m. 

Vokietijoje išleistas senovės prūsų 

kalbos vadovėlis). II g klasė su 

kūno k. mokytoja Rima Kasiliaus-

kiene ir lietuvių k. mokytoja Lina 

Michailoviene lankėsi  P. Višinskio 

bibliotekoje. Mokiniai, lydimi 

gidės, apėjo visas bibliotekos 

erdves, dalyvavo specialiai jiems 

organizuotoje literatūrinėje vikto-

rinoje (daugiausiai  žinantys buvo 

net apdovanoti). Džiugu, kad vai-

kams biblioteka tapo atradimu, jie 

nesitikėjo, kad ji tokia šiuolaikiška. 

Dauguma patikino, kad tikrai čia 

dar apsilankys. II m klasė su anglų 

k. mokytojomis: Tatjana Sviatkina 

ir Kristina Urboniene, keliavo į 

šalia gimnazijos esantį Radijo ir 

televizijos muziejų, kuriame turė-

jo galimybę ne tik klausytis įtai-

gaus muziejaus darbuotojo pasa-

kojimo  apie eksponatus, bet ir 

juos paliesti. II p klasė su etikos 

mokytojumi Pauliumi Baranausku 

aplankė poeto Jovaro muziejų. 

Mokiniai, klausydamiesi gido pa-

sakojimo, smalsiai apžiūrinėjo ano 

meto namo, kambarių interjerą, 

turėjo galimybę susipažinti su XIX 

a. knygynu ir negalėjo atsistebėti 

faktu, kad jiems žinomos dainos 

„Ko liūdi, berželi, ko liūdi“ auto-

rius yra Jovaras. 

Taigi gimtąją kalbą puoselėjame 

ne tik lietuvių kalbos pamokose, 

bet ir lankydamiesi įvairiuose 

Šiaulių miesto įstaigose. Smagu, 

kad ne tik mokiniai, bet ir mokyto-

jai, lydėję mokinius, sužinojo daug 

naujų dalykų. ▪ 

Gintarė Valeikaitė, III kl. mokinė  

Vasario mėnesį A. J. Greimo 
skaitykloje veikė literatūros 

paroda, skirta Lietuvos                    
atkūrimo šimtmečiui                          

paminėti. ▪ 



 

Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja 

 

Vasario 7 d. A. J. Greimo skaitykloje atidaryta 
II kl. mokinių grafikos darbų paroda „Pasaulis 
pagal mus“.  

Dailės pamokose mokiniai mokėsi ne tik val-
dyti, rodos, paprasčiausią, bet kartu ir be galo 
įnoringą, specifinių žinių reikalaujančią prie-
monę – pieštuką, bet ir „audė“ savo gyvenimo 
istorijas, kūrė ateities planus, lygino atrastas ir 
dar negirdėtas tiesas ir džiaugėsi kūrybiniu 
procesu.  ▪ 

P u s l a p i s  7  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 .  v a s a r i s  

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja 

 „Studijos 2018. Įjunk ateitį“ 

 Vasario 9 d. II-IV kl. mokiniai, profesijos patarėja Laima Vielikėnienė, bib-
liotekos vedėja Rima Dranickaitė dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“ 16-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavi-
mo parodoje „Studijos 2018. Įjunk ateitį“. Parodoje buvo pristatytos Lietu-
vos ir užsienio profesinės, aukštosios, universitetinės, neformaliojo ugdy-
mo mokyklos.  

Šiuo metu gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje iš gautos parodoje medžia-
gos yra parengtas profesiniam informavimui skirtas stendas. ▪ 

 

„Pasaulis pagal mus“   

Didždvario ir J. Janonio gimnazijų vadovų Šimtmečio pietūs   

J.Janonio gimnazijos dovana Didždvariui – nuotrauka, kurioje užfiksuota, kaip mergaičių ir berniukų gimnazijos  
kartu švenčia Užgavėnes. 1933 m. vasario 26 d.  
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Audronė Saldauskienė, skyriaus vedėja  

Tik dalindamiesi savo gerąja patirtimi su kitais mes augame patys! 

Tradiciškai inovatyvus anglų kalbos mokymas Didždvario gimnazijoje  

Vasario 21 d. į Didždvario gimna-
zijos anglų kalbos mokytojų orga-
nizuotą  respublikinę metodinę-
praktinę konferenciją „Tradiciškai 
inovatyvus anglų kalbos mokymas 
Šiaulių Didždvario gimnazijoje“ 
sugužėjo gausus būrys anglų kal-
bos mokytojų iš tolimiausių res-
publikos kampelių: Vilniaus, Kau-
no, Trakų, Palangos, mūsų kaimy-
nai iš J. Janonio, S. Daukanto, 
„Romuvos“ gimnazijų, taip pat 
Šiaulių miesto ir rajono progimna-
zijų. Gimnazijos mokytojos dalijosi 
patirtimi, kaip joms sekasi ieškoti, 
atrasti ir taikyti inovatyvius bei 
efektyvius anglų kalbos mokymo(-
si) būdus bei metodus, kad moki-

nių mokymosi pasiekimai gerėtų. 
Svečiai ne tik įdėmiai klausėsi 
pranešėjų, bet ir aktyviai dalyvavo 
grupių užsiėmimuose, kuriuose 
noriai diskutavo apie galimybes 
ugdyti mokinių kritinį mąstymą, 
kūrybiškumą, apie debatavimo 
bei grupinio darbo įgūdžių stipri-
nimą anglų kalbos pamokose, 
mokėsi šiuolaikinių užsienio kal-
bos analizės būdų.  

Konferencijos dalyviai džiaugėsi 
įgytomis praktinėmis žiniomis, 
puikia atmosfera, o mūsų anglų 
kalbos mokytojos – naujomis 
pažintimis, pozityvaus bendradar-
biavimo bei sutelkto darbo re-
zultatais.▪ 

Vasario 20 d. į respublikinę meto-
dinę-praktinę konferenciją „Lie-
tuvių kalbos ir literatūros moky-
mo problemos ir aktualijos“ susi-
rinko per septyniasdešimt lietuvių 
kalbos mokytojų iš visos respubli-
kos. Džiugu, kad  nemaža jų dalis 
jau tapo nuolatiniais dalyviais, 
nepraleidžiančiais nė vienos kon-
ferencijos. Ši ketvirtoji konferen-
cija buvo skirta ne tik Lietuvos 
valstybės atkūrimo, bet ir Šiaulių 
valstybinės mergaičių lietuviškos 
(dabar Didždvario) gimnazijos įkū-
rimo šimtmečiui paminėti. Konfe-
rencijos koordinatorė, skyriaus 
vedėja Audronė Saldauskienė, pa-
sveikinusi susirinkusius, priminė 
konferencijos tikslus: dalintis savo 
gerąja patirtimi, mokytis vieniems 
iš kitų, išsakyti lietuvių k. ir litera-
tūros mokymo(si) problemas ir 

kartu ieškoti problemų sprendimo 
būdų.  

Plenariniame posėdyje buvo iš-
klausyti trys pranešimai: Daiva 
Stasiulionienė, VšĮ Valstybės insti-
tucijų kalbų centro darbuotoja, 
Klasikų asociacijos narė, mokyto-
ja, kalbėjo apie vieną svarbiausių 
literatūros kontekstų – Šventąjį 
Raštą („Biblinė pasaulio sukūrimo 
ir buvimo kūrinijoje samprata“), 
Vilma Dulevičienė, 9 kl. literatūros 
vadovėlio, mokomųjų knygų, pra-
tybų autorė, Klaipėdos Ąžuolyno 
gimnazijos mokytoja ekspertė, 
pristatė naujo vadovėlio struktū-
rą, jam parengtas pratybas („Eta-
pinės tekstų analizės ir interpreta-
cijos strategija I-II kl. literatūros 
pamokose“), Rimvydas Sruogis, 
Šiaulių J. Janonio gimnazijos mo-

kytojas ekspertas, papildė pasta-
rąją kalbėtoją ir  pateikė pavyz-
džių, kaip galima planuoti vieną ar 
kitą vadovėlio skyrių („Programos 
pokyčiai: I klasės 2 skyriaus „Žmo-
gus ir tėvynė“  planavimas“). 

Sekcijose mokytojai ne tik išklau-
sė kolegų pranešimų, bet ir turėjo 
laiko klausti, diskutuoti, o  prane-
šimai buvo įvairūs: pasidalinta pa-
tirtimi apie mokymo(si) metodų, 
būdų įvairovę, mokėjimo mokytis 
kompetencijų ugdymą, pasirengi-
mą literatūriniam rašiniui, buvo 
pateikta lyginamosios kūrinių 
analizės pavyzdžių, pristatytas 
vieno autoriaus pamokų ciklo 
(„Viena Sarbievijaus pamoka“, 
„Pamokų ciklas. V.Mačernis“, „Aš 
jos ieškojau visą amžių...“ (Č. Mi-
lošas) ir kt.) planavimas ir įgyven-

dinimas, pasidalinta mintimis apie 
elektroninės bibliotekos „Vytu-
rys“ naudojimosi galimybes, ap-
tarta gimtosios kalbos situacija 
šiandieninėje visuomenėje ir kt.  
Smagu, kad net trys Didždvario 
gimnazijos mokytojos: Lina Mi-
chailovienė, Janina Dombrovskie-
nė ir Živilė Muzikevičiūtė, irgi pa-
sidalijo savo gerąja patirtimi. 

Konferencijos pabaigoje buvo pri-
statytas stendinis pranešimas 
(„Būdai suaktyvinti mokinių sava-
rankišką darbą“) bei apibendrin-
tas sekcijų darbas.  Iš pokalbių, ži-
nučių, laiškų el. paštu išaiškėjo, 
kad konferencija mokytojams bu-
vo išties naudinga. Tikimės, kad 
namo visi grįžo kupini gerų emoci-
jų, naujų idėjų.▪ 

Iveta Gutauskienė, anglų k. mokytoja  

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

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja 

Ekologišką aplinką kiekvienas privalo pradėti kurti nuo savęs 

Kai mokytojai tapo mokiniais... 

Vasario 22 d., kai už lango spaudė 
didžiulis šaltis, kai mokiniai ilsėjo-
si, nes vis dar tęsėsi žiemos atos-
togos, mokytojai tapo mokiniais. 
Tai buvo gerosios patirties sklai-
dos diena „Kolega kolegai: moko-
mės vieni iš kitų“.  

Keturios gimnazijos pedagogų 
grupės-„klasės“ turėjo po keturias 
pamokas, kurias organizavo ketu-
rios kolegės: lietuvių kalbos mo-
kytoja ekspertė Janina Dombrovs-
kienė, anglų kalbos mokytoja 
ekspertė Kristina Urbonienė, IT 
mokytoja ekspertė Daiva Bukelytė 
ir psichologė Rūta Nagelienė. 
Patekę į lietuvių kalbos ir literatū-
ros pamoką, kolegos praktiškai 
susipažino su interpretacijos gali-
mybėmis – teko analizuoti Just. 
Marcinkevičiaus ir G. Grajausko 
tekstus, patiems panirti į poezijos 
labirintus ir net kurti ketureilius. 
Anglų kalbos mokytoja K. Urbo-

nienė visus sudomino „žemėlapių 
pasakojimais“, kurie kuriami nau-
dojant ArcGIS debesų platformą. 
Kiekvienam teko kurti savo dėsto-
mo dalyko žemėlapį pasirinkta 
tema. Dabar belieka tuos įgūdžius 
gilinti ir taikyti darbe. IT mokytoja 
D. Bukelytė kvietė dirbti su Goog-
le bendrintais dokumentais: reda-
guoti tekstus,  komentuoti moki-
nių namų darbus, palaikyti glaudų 
ryšį tarp mokytojo ir mokinio 
veiklos. Užsiėmimo pabaigoje 
buvo demonstruota, kaip Google 
formą taikyti pamokoje refleksijai. 
Kad pamokose tarp mokinių ir 
mokytojų vyrautų teigiamas mik-
roklimatas, tolerancija, psichologė 
R. Nagelienė siūlė atkreipti dėme-
sį į emocijų atpažinimą, puoselėti 
empatiją. Ši pamoka leido kiekvie-
nam prisiminti konkrečias situaci-
jas pamokose,  jas išnagrinėti per 
emocijų prizmę.  

Po pamokų visi „mokiniai“ ir mo-
kytojai susirinko į aktų salę aptarti 
rezultatų. Buvo smagu girdėti, kai 
mokytojai gyrė vienas grupes už 
kūrybiškumą, kitas – už smalsu-
mą, motyvaciją. Direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui Romualda 

Pupinytė dėkojo mokytojoms už 
atsakingumą, iniciatyvumą dali-
jantis gerąja darbo patirtimi. Pa-
mokos neprailgo, pasitikrintos 
žinios ir gebėjimai, įgyta nauja 
patirtis – vadinasi, lūkesčiai  įgy-
vendinti. ▪ 

Vasario 21 d. Didždvario gimnazi-
joje vyko VI  Tėvo Jurgio Ambrozi-
jaus (Ambraziejaus) Pabrėžos 
vardo mokslininkų, mokytojų, 
dvasininkų ir mokinių konferenci-
ja „Žmogaus ekologija“, kurioje   
dalyvavo 44 pranešėjai iš Šiaulių, 
Tauragės, Vilniaus, Kauno, Kur-
šėnų, Akmenės, Kražių. Pristatyta 
beveik 40 pranešimų. 

Apie J. A. Pabrėžos palikimą kal-
bėjęs pranciškonų kunigas Severi-
no Holocher OFM  pabrėžė, kad 
žmogaus  ekologija prasideda nuo 

žmogaus vidinės harmonijos. Apie 
žmogaus ekologiją, menininko 
akimis, pasakojo Šiaulių dramos 
teatro aktorė Monika Šaltytė. Jos 
pranešimas buvo apie tai, kaip 
vaikas gali ir net turi auklėti savo 
tėvus. Konferencijoje analizuotos 
temos apėmė savanorystės, fizi-
nės ir emocinės sveikatos sritis, 
gilintasi į kalbos, technologijų 
vaidmenį kasdieniame gyvenime, 
kalbėta apie kūrybiškumo svarbą 
ugdant aplinkosauginius ir ekolo-
ginius įgūdžius, gamtamokslinių 

kompetencijų formavimą. Ar tik-
rai pasitikėjimas savimi – raktas į 
laimingesnį gyvenimą? Į šį klausi-
mą padėjo atsakyti Edita Mika-
lauskienė, VšĮ Respublikinės Šiau-
lių ligoninės medicinos psicholo-
gė. Šiaulių universiteto aplinkoty-
ros katedros daktaras, lektorius 
Martynas Kazlauskas pristatė 
daug kam negirdėtus, neatpažįs-
tamus titnagdumblius, pateikė 
informaciją apie jų panaudojimą. 
Šiaulių universiteto daktarė, do-
centė Ilona Kerienė skaitė prane-

šimą apie biologiškai naudingus ir 
žalingus junginius grikiuose. Euro-
pos savanorių tarnybos savanoris 
Paul Muller supažindino konfe-
rencijos dalyvius su ekologinių 
problemų sprendimo būdais Aust-
rijoje. 

Taigi konferenciją galima api-
bendrinti vienu teiginiu – labai 
svarbu, kad ekologišką aplinką 
kiekvienas pradėtų kurti nuo sa-
vęs. ▪ 

Jolanta Valančienė, lietuvių k. mokytoja 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“  

Biologijos pamoka kitoje aplinkoje 
 Šiaulių m. 8-12 kl. mokinių 

technologijų olimpiados  
nugalėtojai: 

Laurynas Matuzas, II kl. –                      
II vieta 8-10 kl. mokinių konst-
rukcinių medžiagų kūrybinės 
veiklos grupėje (mokytojas 

Jolanas Baršauskas); 
Gytautė Adomaitytė,  II kl. –      

I vieta 8-10 kl. mokinių tekstilės 
kūrybinės veiklos grupėje 

(mokytoja Audronė Zibalienė); 
Mindaugas Ravka, IV kl. –                      
II vieta 11-12 kl. mokinių  

jungtinėje (taikomojo meno, 
amatų ir dizaino, tekstilės ir 

aprangos, statybos ir medžio 
apdirbimo) technologijų prog-

ramų grupėje (mokytojas  
Jolanas Baršauskas). ▪ 

 
Šiaulių m. mokinių fizikos              

olimpiados nugalėtojai 
 II kl. grupėje: 

I vieta – Arnoldas Bubelis, 
II vieta – Dominykas Umbrasas, 

III vieta – Ugnius Sadauskas. 
Mokytojas Saulius Pelanskis. ▪ 

 
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 pedagogams,  
dalyvavusiems konkurse:  

Pauliui Baranauskui, Valdai 
Kizevičiūtei, Rūtai Alminienei ir 

Romualdai Pupinytei.▪ 

 

 Šiaulių m. I-IV kl. mokinių  
matematikos olimpiados nuga-

lėtojai: 
I kl. grupėje III vieta –  

Medeinė Patkauskaitė, I a kl.  
(mokytojas Eugenijus  

Buivydas), 
IV kl. grupėje – 

Žygimantas Kramenka, IV kl.   
(mokytoja Irena  
Baranauskienė).▪ 

SVEIKINAME! 

Vasario 9 d. vyko netradicinė 
biologijos pamoka „Kraujo gru-
pės. Donorystė”. III kl. mokiniai, 
lydimi biologijos mokytojos Dan-
guolės Vaičekauskienės, apsilankė 
Šiaulių Kraujo Donorystės centre, 
kuriame jie susipažino su kraujo ir 
jo sudėtinių dalių donorų apklau-
sos anketa, kurią privalo užpildyti 
kiekvienas žmogus, norintis tapti 
donoru. Mokiniai stebėjo donoro 
kraujo tinkamumo tyrimą, kurį 
atlikus, donoras turi apsilankyti 
pas Kraujo Donorystės centro 
gydytoją. Esant tinkamai sveika-
tos būklei, žmogus gali dovanoti 
kraują. Mokiniai stebėjo ir patį 
kraujo paėmimo procesą: specia-
lus prietaisas, judindamas kraujo 
maišelį, tiksliai matuoja standarti-
nę 450 ml kraujo dozę. Paimtas 
kraujas būna sandariai užlydomas 
plastikiniame maišelyje ir laiko-
mas kambario temperatūros sąly-
gomis. Necirkuliuojantis kraujas 
sandariame maišelyje gali stovėti 
tik parą laiko, kol dovanotas audi-
nys būna nugabenamas į Vilniaus 

laboratoriją, dar kartą nuosekliai 
ištiriamas ir chemiškai perdirba-
mas. Po procedūros donoras ilsisi, 
leidžia kraujui tolygiai pasiskirstyti 
po organizmą. Jau po keliolikos 
minučių donoras gauna dovanėlę 
ir būna išleidžiamas iš Kraujo Do-
norystės centro. 
Taigi, mokiniai Kraujo Donorystės 

centre sužinojo, koks yra  donoro 
kelias dovanojant kraują, turėjo 
galimybę stebėti kraujo tyrimo 
procesą, bendravo su Kraujo Do-
norystės centre dirbančiais spe-
cialistais. ▪ 

Kaip patikrinti, ar gerai veikia 
telefono linija? Paskambini ir 
ištari pirmą į galvą toptelėjusį 
sakinį, pavyzdžiui, „Arklys  neėda 
agurkų salotų“. Būtent šią frazę 
pasakė vokiečių fizikas P. Reis, 
sukūręs ir pats išbandęs pirmąją 
telefono liniją.  

Apie šį ir dar daugybę 
kitų vokiečių išradi-
mų sužinojo  būrys I-
II kl. „vokietukų“, kai 
vasario 7 d. nukelia-
vo į Vilnių ir apsilan-
kė Goethe`s instituto 
ir Fraunhoferio drau-
gijos surengtoje 
parodoje „Išradėjų 
šalis – moksliniai 
tyrimai Vokietijoje“. 
Tai integruota paro-
da apie svarbius 
istorinius mokslinius 
išradimus, šiuolaiki-
nes medicinos, infor-

matikos, energetikos, komunikaci-
jų, transporto inovacijas ir orien-
tuota į 12-25 metų lankytojus. Čia 
galėjome susipažinti ir su Vokieti-
jos mokslinių tyrimų institucijo-
mis. 

Po parodos nuvykome į Vilniaus 
universitetą, kur visus  sužavėjo 

observatorijos bokštas, o ypač 
daug teigiamų emocijų suteikė 
kopimas į jį stačiais sraigtiniais 
laiptukais. Kelionę vainikavo nuo-
trauka prie Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo akto Signatarų 
namų.  ▪ 

Miglė Viliušytė, III d kl. mokinė  

„Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“  

Daiva Staniulytė ir Danguolė Kukla, vokiečių k. mokytojos  

 



Rūta Alminienė, skyriaus vedėja  
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Vasario 14 d. gimnazijos anglų 
kalbos mokytojos vykome į Pa-
nevėžio Juozo Miltinio gimnaziją, 
kurioje buvo organizuota metodi-
nė diena „Anglų kalbos mokymo 
tradicijos ir tradicijų mokymas 
gimnazijose“. Su šios gimnazijos 
anglų k. mokytojomis palaikome 
draugiškus bendradarbiavimo 
ryšius, praėjusiais mokslo metais 
jos lankėsi mūsų gimnazijoje. 

Apžiūrėjome gimnaziją, pasidalijo-
me patirtimi su gimnazijos direk-
toriumi, direktoriaus pavaduotoja, 
anglų kalbos mokytojomis. Kartu 
su panevėžiečiais lankėmės Pa-
nevėžio dailės galerijoje, kuri yra 
sukaupusi didžiausią keramikos 
meno kūrinių kolekciją Lietuvoje. 
Vakare buvome pakviestos į vieną 
iš gimnazijos tradicinių renginių – 
dailę, muziką ar šokį pasirinkusių 

abiturientų ataskaitinį vakarą, 
skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti.  

Diena buvo turininga, smagi ir 
prasminga. Džiugu, kad Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį gali-

me paminėti susitikdamos su 
kolegomis, sužinodamos daug 
naujo. ▪ 

Turininga diena Panevėžyje SVEIKINAME! 

Respublikinio konkurso  
„Žynys“ nugalėtojai 

Kipras Tallat Kelpša, TB2 kl. – 
I vieta; 

Ugnė Tylenytė, IV kl. – III vieta. 
Mokytoja Sniegina Raubaitė.▪ 

 

 
 

Šiaulių apskrities I.Požėlaitės-
Davis kūrybinio rašymo anglų 

kalba konkurso laureatai: 
Arnas Vasiliauskas, II vieta, 

Ugnė Tylenytė, III vieta, 
Lukas Jukna (paskatinamoji 

vieta).▪ 
 
 

Tarptautinėje matematikos ir 
anglų kalbos KINGS olimpiadoje  

Vismantas Stonkus pasiekė 
matematikos antrąjį žinių lygį, 
Gabrielė Vaitkevičiūtė, Lukas 

Kvietkauskas, Dovydas 
Juknevičisu, pasiekė 

matematikos trečiąjį žinių lygį, 
Laurynas Matuzas, pasiekė 

anglų kalbos pirmą žinių lygį, 
Dovydas Juknevičius, pasiekė  
anglų kalbos antrą žinių lygį.▪ 

 

Lietuvos mokinių ekonomikos ir 
verslo olimpiados regioninio 

etapo nugalėtojai: 
Jonas Naujokas, TB2 kl. – I vieta,  

Armandas Kondroška, II kl. –            
II vieta, 

Marius Pocevičius, TB2 kl. –  
 III vieta. 

 Mokytoja Diana Virbickaitė.▪ 

Vasario 21 d. Lietuvos matemati-
kos mokytojų asociacija kartu su 
Gardino (Baltarusijos Respublika) 
gimnazijos Nr.2 matematikos 
mokytojais organizavo seminarą 
apie matematikos mokymą Balta-
rusijoje, kuriame dalyvavo dau-
giau kaip 30 Lietuvos matemati-
kos mokytojų.  

Kai baltarusių mokytojai mus 
pasitiko mokyklos kieme, suprato-
me, kad esame labai laukiami. 
Netrukus buvome vaišinami kava, 
arbata, karštomis bandelėmis, 
kitais skanumynais. Kai sušilome 
ir šiek tiek pailsėjome po kelionės, 
mokyklos vadovai supažindino su 
gimnazija, kuri padarė išties gerą 
įspūdį – ji jauki, šviesi, gerai aprū-
pinta mokymosi priemonėmis. 
Gimnazijos direktorė, matemati-
kos mokytojai pristatė mokyklos 
veiklą, paaiškino, kaip organizuo-
jamas ugdymo procesas, papasa-
kojo, kaip jauni mokytojai įtrau-
kiami į profesinę veiklą, pasidžiau-
gė mokinių pasiekimais. Tiesa, 
dėmesį patraukė tai, kad kiekvie-
name kabinete yra viena stovima 
darbo vieta, kurią mokytojai juo-
kaudami vadina „kontorka“. Pasi-
rodo, pagal higienos normas toks 
stalas privalo būti kiekvienoje 
klasėje (jei mokinys pavargo arba 
dėl kitų priežasčių nebegali dirbti 

sėdėdamas, jis gali atsistoti ir tęsti 
darbą prie šio  stalo).  

Įdomu tai, kad gimnazijoje moko-
ma plačiau ir giliau negu papras-
toje vidurinėje mokykloje, kad 
matematikos egzaminą, kuris 
vadinamas tiesiog kontroliniu 
darbu, mokiniai laiko po 9 kl. 
(darbo trukmė – 4 val.) ir 11 kl. 
(darbo trukmė – 5 val.). Kontrolinį 
darbą sudaro 10 uždavinių. Jį 
rašydami mokiniai negali naudotis 
nei skaičiuokliu, nei formulėmis. 
Kad egzaminą išlaikytum gerai, 
nepakanka tik teisingai išspręsti 
pateiktus uždavinius, būtina tei-
singai aprašyti sprendimus. Iš 
mokytojų pasakojimo supratome, 
kad daug dėmesio skiriama mate-
matiniam raštingumui ir elemen-

tariai tvarkai darbe: jei yra nors 
menkiausi pribraukymai, pažymys  
mažinamas. Be to, baltarusių 
mokytojai daug dėmesio skiria 
mokinių rengimui olimpiadoms – 
pasirodo, yra net parengtos kelios 
ruošimo matematikos olimpia-
doms programos, o kurią pasirink-
ti, mokytojas sprendžia pats. Šiam 
ugdymo aspektui yra išleista ne-
mažai metodinės medžiagos. 

Išvykę iš gimnazijos, daugiau kaip 
dvi valandas vaikščiojome po 
Gardiną, klausėmės įdomių gido 
pasakojimų apie miesto istoriją, 
šiandieninį jo gyvenimą. Visai 
smagu būtų ir dar kartą čia atvyk-
ti. ▪ 

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja  

Pažintis su Gardino miesto gimnazija Nr.2  

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS           

PREZIDENTO RINKIMAI 

Kovo 16 – paskutinė diena pa-

reikšti norą tapti                     

kandidatu į prezidentus.  

Kandidatai į privalo                   

pateikti mokyklos rinkimų                     

komisijai jos išduotus rinkėjų 

prašymus ir parašų  

rinkimo lapus. ▪ 
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