
2018 m. Didždvario gimnazija švenčia   
120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių 
miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradici-
jų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovaty-
vumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos 
aplinkos kūrimu, visuomeniškumu. 

Balandžio 28 d. vyko pirmasis jubiliejinis 
renginys – gimtadienio žygis „DG 120“. 
Kartu švęsti gimnazijos gimtadienį susirin-
ko ne tik mokytojai, buvę ir esami moki-
niai, bet ir mokinių tėvai, broliai ir se-
serys, seneliai, t.y. visi jaučiantys ryšį su 
Didždvario gimnazija ir norintys kartu 
pasidžiaugti gražia švente.  

Susirinkę vienoje populiariausių Šiaulių 
miesto vietų prie Talšos ežero, prie Gele-
žinės lapės ir nusifotografavę bendrai 
nuotraukai, žygeiviai patraukė link Saldu-
vės kalno, kur juos pasitiko būgnų muzi-
ka. Didždvariečių būrys, užkopęs į kalną ir 
draugiškai sušukęs: „Su gimtadieniu, 
Didždvari!“, į dangų paleido įvairiaspal-
vius balionus. Kalno papėdėje visų laukė 
siurprizas – gimtadienio tortas! 

Gimnazijos bendruomenės žygis pradėjo jubiliejinių metų renginių ciklą.  ▪ 
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Balandžio 16-20 dienomis gimnazijoje vyko 
Nordplus Junior paprogramės remiamas tarp-
tautinis projektas „Mokykimės kelti išmanius 
tikslus“ (“Let‘s learn to set SMART goals“). Tai 
dvejus metus trunkantis projektas, kuriame 
dalyvavo Latvijos Rigas Valst gymnasium 1, 
Estijos Tartu Miina Harma gimnazijos bei Šiau-
lių Didždvario gimnazijos tarptautinio baka-
laureato diplomo programos mokiniai.  

Pirmosios mainų savaitės programos tema – 
„Akistata su įvairove“ (“Facing Diversity“), 
kurios tikslas – geriau pažinti tris Baltijos šalis, 
nustatyti jų skirtumus  ir panašumus (šie me-
tai visoms trims  šalims ypatingi –  jos švenčia 
savo valstybės atkūrimo šimtmetį). Taigi moki-
niai analizavo istorinius, kultūrinius, ekonomi-
nius  ir politinius šalių skirtumus, lygino švieti-
mo sistemas ir rengė prezentacijas. Per savai-
tę vyko nemažai renginių (tarptautinė vakarie-
nė, IB Olympics žaidynės, protmūšis, diskusija, 
kūrybinės dirbtuvės ir kt.), kurie mokiniams 
sudarė galimybes stiprinti bendrąsias kompe-
tencijas, pasidalinti savo išgyvenimais, atrasti 
naujus savęs lavinimo būdus ir, be abejo, susi-
rasti naujų draugų. Be to, svečiai, gyvendami 
šeimose, turėjo galimybę iš arčiau susipažinti 
su lietuvių kasdienybe.  

Šio projekto pabaigoje vyko vieša refleksija 
apie tai, kaip pavyko įgyvendinti projekto 
tikslus, ar projektas pateisino dalyvių lūkes-
čius, kokie buvo nustatyti šalių panašumai ir 
skirtumai. Keista, bet nė vienos šalies atstovai 

neįvardijo savęs kaip draugiškus, malonius. 
Stereotipas, kad Baltijos šalių žmonės yra lėti, 
neryžtingi, nebendraujantys, deja, dar vis 
gyvas, nors svečius mes, lietuviai, nustebino-
me savo komunikabilumu. Estai žavėjosi kiek-
vienu pakelėje pamatytu sodu, o latviai – 
mažomis kainomis parduotuvėse. Kai paklau-
siau, ar mes turime kažkokių panašumų, vie-
nas estų atsakė: „Keturių dienų pažinti žmogų 
ir jo kasdienybę yra per mažai. Jei pasiliktume 

čia ilgiau, gal ir rastume bendrų bruožų, bet ir 
dabar man atrodo, jog visos trys sesės šalys 
yra labai skirtingos“.   

Atsisveikinant su svečiais buvo ir išsiskyrimo 
ašarų, ir džiaugsmo žinant, jog ateinantį ru-
denį projekto dalyviai vėl susitiks – dabar 
Tartu gimnazijoje Estijoje, o baigiamasis mai-
nų programos etapas, apibendrinantis veiklas, 
vyks 2019 metų pavasarį Rygos gimnazijoje.▪ 

Tarptautinis projektas „Mokykimės kelti išmanius tikslus“  

Paulina Maskaliovaitė, III c kl. 
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Mamos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį 
gegužės sekmadienį, Latvijoje, Estijoje, Dani-
joje, Vokietijoje, Suomijoje –  antrą gegužės 
sekmadienį, o, pavyzdžiui, Panamoje –  gruo-
džio 8-ąją. Nesvarbu, kada ta diena švenčia-
ma, svarbiausia, kad tą dieną visos gėlės ski-
riamos brangiausiam, gražiausiam ir myli-
miausiam žmogui –  Mamai. Mamos diena - 

tai viena gražiausių pavasario 
švenčių. 

Balandžio 26 d.  gimnazijos antro-
kai (kuriems labai padėjo jų kura-
torė Julija Muningienė) savo ma-
moms organizavo „Mamyčių die-
ną“.  Šventiniame koncerte šoko 

„Šėltinio” šokėjai, Kamilė ir 
Gvidas,  dainavo  Viltė, 
Goda, IIb, IIm, IIp ir IIg 
klasių chorai (skambėjo 
visiems žinomos dainos: 
„Mamos suknelė“, „Tau, 
mano mamyte“, „Aš širdyje 
labai myliu savo mamą“ ir kt.). Antro-
kų mamos džiaugėsi savo vaikų pasi-
rodymais, plojo, dainavo, juokėsi ir 
verkė... Po koncerto jos buvo vaišina-
mos  kava, arbata ir su didžiule meile 
vaikų iškeptais pyragais.  

Šventė buvo išties nuostabi. Dėkojame vi-
siems už pasirodymus bei, žinoma, mamy-
tėms už tai, kad jos yra! ▪ 
 

 

Gabrielė Lukašavičiūtė, IIb kl. mokinė 

Nuotraukos: Sonatos Ščiukinaitės  
Ievos Kovaliovaitės ir Emilijos Petrylaitės 

 

 



 

 

 

Balandžio 12 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko ypatinga premjera – Pauliaus Tamolės režisuotas Lietuvos nacionalinio dramos teatro 

spektaklis #beskambučio. Šis spektaklis – tai ne tradicinis vaidinimas scenoje, veiksmas rutuliojosi įvairiose mokyklos vietose: koridoriuose, 

sporto salėje, fojė. Tema – šiuolaikiniai mokiniai, mokykla, tai, koks būtų gyvenimas, jei nebūtų skambučio. 

 Iš mokinių refleksijų apie spektaklį: 

„Tai buvo labai jautru, atvira, gyvenimiška.“ 

„Kiekvienas galėjome pamąstyti apie save, savo 

tikslus, veiklą, veiksmą mokykloje, namuose, su 

draugais ar šeima.“ 

„Nuo šiol gyvensiu drąsiau, sugebėsiu būti savi-

mi, nebijosiu klysti ir vėl ieškoti savo kelio į tiks-

lą.“  
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Inesa Tamulionytė, kuratorė  

Nuotrauka: Paul Müller    Mokėmės kūrybiškumo 
Ia klasės mokiniai balandžio 19 d.  
dalyvavo edukacinio kūrybiškumą 
ugdančio projekto „Ugdyk kūry-
biškumą – taip gimsta išradimai!“ 
antroje dalyje. Projekto tikslas – 
skatinti mokinius ugdyti savo 
kūrybiškumą, suteikti jiems žinių 
ir pasitikėjimo savimi, kūrybinio 
mąstymo pradmenų – visa tai 
neabejotinai padės mokiniams 
išmokti dirbti savarankiškai.  

Praktinius užsiėmimus vedė  kino 
režisierius ir scenaristas Marat 
Sargsyan. Mokiniams buvo suda-
rytos sąlygos sukurti 1 minutės 
filmą (įdomu tai, kad per 1 min. 
nufilmuotas 1 kadras ir pavartoti 
2 žodžiai). Tai buvo laikas, parei-

kalavęs komandos susiklausymo ir 
susikalbėjimo,  kitokio požiūrio į 
vykdomą užduotį.  Be to, mokiniai 

mokėsi analizuoti filmus, aiškino-
si, ko reikia, kad atskleistum nori-
mą mintį.  ▪ 

Balandžio 23 d. Ia klasė paminėjo 
Pasaulinę knygos dieną. Pamoka 
vyko kitoje aplinkoje – gimnazijos 
A. J. Greimo skaitykloje. Bibliote-
kos vedėja  Rima Dranickaitė  
mums papasakojo,  kuo yra ypa-
tinga ši diena ir kaip ji švenčiama 
pasaulyje.  Lietuvių kalbos moky-
toja Lina Michailovienė įtraukė 
mus į diskusiją apie tai,  ar šian-
dien mokykloje jaučiamės turintys 
galimybę laisvai pasirinkti, kokią 
literatūrą skaityti. Priėjome prie 
išvados, jog privalomoji literatūra 
mus šiek tiek suvaržo ir per mažai 
lieka laiko laisvalaikio skaitiniams, 
tačiau mes suprantame, kad  pri-
valomoji literatūra suteikia ne tik 

žinių, bet ir moko kokybiško skai-
tymo.  

Minėdami Pasaulinę knygos dieną 
kiekvienas atsinešėme  savo myli-
miausią knygą ir turėjome puikią 
galimybę ją pristatyti savo klasės 
draugams, įtikinti juos, kad ši kny-
ga yra verta dėmesio. Tiesa, susi-
pažinome ir su mums mažai dar 
žinoma  Mažosios Lietuvos rašyto-
ja Ieva Simonaityte.  

Tad ši lietuvių kalbos ir literatūros 
pamoka buvo tikrai įdomi: klausė-
mės, diskutavome, skaitėme  
kūrinių ištraukas, susipažinome su 
dar viena rašytoja. ▪ 

Viltautė Tamašuitytė, Ia kl.  

Pasaulinė knygos diena Nuotrauka: Maksym Malkov  

„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“ 

Gimnazijos komanda:  
Jonas Naujokas, Marius  
Pocevičius, Žygimantas  
Kramenka, Tautvydas  
Ščefanavičius, Ignas  
Pangonis konkurse  

„Realinių mokslų žvaigždės“  
pelnė I vietą. 

Mokytojai Aistė Venclovienė, 
Daiva Bukelytė, Egidijus 

 Adomaitis, Kristina Muraškienė, 
Virginija Savickaitė.  

Komandos vadovė Aistė                  
Venclovienė. ▪ 

IV kl. mokinys Vismantas 
Stonkus 67-oje Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiadoje, laimėjo 
pagyrimo raštą.  

Mokytoja Irena Baranauskienė. ▪  

 

Agnė Remeikaitė, Karolina  
Stonytė, Mantas Čepaitis,  

Gvidas Kalvonis, Airidas 
 Brikas, Kotryna Svirskaitė  

Šiaulių miesto gimnazijų II klasių 
mokinių protų mūšyje „Karjeros 

galimybės“ iškovojo 
 I vietą. ▪ 

 
Milda Ščiglaitė, IIa kl. mokinė, 

balandžio 13 d. ŠU organizuotoje 
konferencijoje „Mano Lietuvos 

šimtmetis: nuo savivaldos iki  
kasdienio gyvenimo“ skaitė  

pranešimą  „Dalios  
Grinkevičiūtės tremties istorija“. 

Konsultavo mokytoja  
Giena Kubiliūtė. ▪ 

SVEIKINAME! 

Mokantis tenka atlikti įvairias vei-
klas: pristatyti asmeninį projektą, 
rašyti rašinius, pasirinkti brandos 
darbą, rengti viešąją kalbą. Būtent 
tada iškyla autorystės bei plagija-
vimo klausimai. Kol kas dažnas 
mokinys mano, kad „pasisavinti“ 
kito mintis, nurašyti svetimą teks-
tą, pasinaudoti kito žmogaus dary-
ta nuotrauka ir nenurodyti auto-
rystės nėra nusikaltimas. Norėda-
mi išsiaiškinti, kada žmogus gali 
būti apkaltintas plagijavimu, kokie 
yra citavimo reikalavimai, trečio-
kai ŠU bibliotekoje dalyvavo edu-
kaciniame užsiėmime „Citavimas. 

Plagijavimas. Autorinės teisės“. 
Vyriausioji bibliotekininkė Vida 
Steponavičienė mokinius supažin-
dino su citavimo metodais, pavar-
džių ir vardų rašymo variantais, 
Lietuvos ir tarptautiniais standar-
tiniais leidinių – knygos, muzikos – 
numeriais. Visus sudomino infor-
macija apie įžymių žmonių asme-
ninių dokumentų, ypač laiškų,  
viešinimo galimybes. 

Belieka tikėtis, kad įgytos žinios 
pravers ne tik mokantis gimnazijo-
je, bet ir ateityje  pasirinkus studi-
jas. ▪ 

Jolanta Valančienė, lietuvių k. mokytoja 
Akademinio sąžiningumo link 



Nevyriausybinė organizacija Parti-
cipatory Culture Founda-
tion  (PCF) vykdo tarptautinį Ama-
ra projektą. Šios organizacijos 
misija – suteikti galimybę pasaulio 
žmonėms skaitmeninėje erdvėje 
išgirsti transliuojamą turinį. Dau-
gybė puikių profesionalių lektorių 
ir žmonių, turinčių neįkainojamos 
gyvenimiškos patirties, dalijasi 
savo išgyvenimais ir įžvalgomis 
TED Talk scenoje. Deja, ne visi gali 
suprasti užsienio kalba pateikiamą 
informaciją. Participatory Culture 
Foundation turi tikslą – pritraukti 
kuo daugiau savanorių vertėjų, 
kurie galėtų šį turinį išversti į įvai-
rias užsienio kalbas.  

IIm klasės mokinių grupė, vado-
vaujama anglų k. mokytojos Kristi-
nos Urbonienės, priėmė iššūkį 
dalyvauti šiame projekte ir iš ang-
lų į lietuvių kalbą išvertė vie-
ną  monologinių kalbų – TED Talk 
“Want to change the world? Start 
by being brave enough to 
care“ („Nori pakeisti pasaulį? 
Išdrįsk parodyti, kad tau tai rūpi“) 
subtitrus. Pristatyme menininkė ir 

poetė Cleo Wade 
cituoja eilėraštį 
apie meilę ir 
aplinkinio pasau-
lio suvokimą. 
Meistriškai per-
pindama žmonių 
gyvenimo pra-
džios bei pabai-
gos pasakojimus, 
ji dalijasi įžvalgo-
mis apie brandą, 
kokybišką gyve-
nimą: „Būk geras 
sau, būk geras 
kitiems, būk 
geras Žemei“. 

Kotryna Ralytė, IIm klasės mokinė, 
apie dalyvavimą projekte teigė: 
„Mes džiaugiamės, kad gavome 
nuostabią progą prisidėti prie 
“TED Talk” vertimo ir dalyvauti 
tarptautiniame projekte. Iš pra-
džių buvome šiek tiek išsigandę, 
mintyse sukosi klausimas: O kas, 
jeigu nepavyks? Bet netrukus 
supratome, jog tai yra nereali 
galimybė patobulinti savo vertimo 
ir informacinių technologijų įgū-

džius. Pasidaliję  monologą, vertė-
me titrus į lietuvių kalbą. Po to 
sekė ilgas koregavimo, stiliaus 
klaidų taisymo bei titrų sinchroni-
zavimo procesas. Reikėjo techniš-
kai sudėlioti sakinius taip, kad 
autorės žodžiai skambėtų kartu su 
lietuviškais titrais. Baigę darbą, 
laukėme, kol patyrę vertėjai teks-
tą patikrins, pakoreguos ir patvir-
tins, jog galima titrus skelbti vie-
šoje erdvėje. Smagu matyti savo 
darbo rezultatus! Džiugu, kad 

dabar dar daugiau žmonių galės 
pasisemti gyvenimiškos patirties. 
Tikimės, jog patobulinę vertimo ir 
subtitravimo įgūdžius ateityje 
išversime dar daugiau tekstų! Tai 
buvo tik pirmasis, bet tikrai ne 
paskutinis mūsų projektas.“ 

Kviečiame Jus pasiklausyti įkve-
piančios Cleo Wade kalbos 
(įsijunkite lietuviškus subtitrus). 

https://youtu.be/yg8SBuTuoKk ▪ 

IIm klasė sėkmingai išvertė TED Talk subtitrus  

Kristina Urbonienė, anglų k. mokytoja  
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Kovo 29 d. įvyko Šiaulių miesto 
meninio skaitymo anglų kalba 
konkursas „Žmogaus istorija“ 
(„The human Story“), kurį tradi-
ciškai organizuoja mūsų gimnazi-
ja. Šį kartą konkursui organizuoti 
pasitelkėme socialinius partnerius 
– Šiaulių apskrities P.Višinskio 
viešąją biblioteką, kurioje ir vyko 
konkursas. Dalyviai ir žiūrovai 
turėjo progą susipažinti su Ameri-
kos skaitykla, o dalyviai ir nugalė-
tojai buvo apdovanoti ne tik gim-
nazijos diplomais ir dovanėlėmis, 
bet ir JAV ambasados Lietuvoje 
įsteigtais prizais. 

Konkurso dalyviai varžėsi I-II, III-IV 
klasių poezijos ir prozos kategori-
jose. Džiaugiamės dalyviais iš 
Šiaulių J. Janonio, „Saulėtekio“, 
„Romuvos“, S. Šalkauskio, Didž-
dvario gimnazijų bei Šiaulių profe-
sinio rengimo centro. Komisijai 
tikrai nebuvo lengva nuspręsti, 

kurie buvo geriausi iš geriausių. 
Buvo smagu klausytis visų: links-
mesnių ar liūdnesnių, eiliuotų ar 

neeiliuotų istorijų, džiaugtis daly-
vių kalbos įtaigumu, aktoriniais 
gebėjimais, puikia anglų kalba. ▪ 

Šiaulių miesto meninio skaitymo konkursas 
Rūta Alminienė, skyriaus vedėja 

 

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

arba citatą.“ 

Mokomųjų bendrovių mugė 
Šiaulių miesto 9 kl. mokinių 

istorijos olimpiadoje 
Aironas Koliasnikovas, Im kl. 

mokinys, laimėjo III vietą.  
Mokytoja Giena Kubiliūtė. ▪ 

 
Egila Zagorskytė, IIb kl.  

mokinė, dalyvavo  
tarptautiniame piešinių,  

karpinių, atvirukų, eilėraščių 
pavasario tema projekte  

„Būk sveikas, pavasari!" ir buvo 
apdovanota laureato diplomu. 
Mokytoja Vida Balčiūnienė.▪ 

 
Respublikinė 24-oji Lietuvos 

mokinių ekonomikos ir verslo 
olimpiada: 

Jonas Naujokas, TB2  kl. moki-
nys, laimėjo I-ojo laipsnio  

diplomą, jam buvo suteiktas 
laureato vardas (pagal konkur-
so nuostatus, vardas suteikia-

mas mokiniui, du kartus laimė-
jusiam I ar II laipsnio diplomą); 
Armandas Kondroška, II m kl. 

mokinys, – II-ojo laipsnio  
diplomą; Marius Pocevičius, 

TB2 kl. mokinys, – III-ojo laips-
nio diplomą; Danielius Sasnaus-
kas, TB  kl. mokinys, – apdova-

notas garbės raštu. 
Mokytoja Diana Virbickaitė. ▪ 

 

Šiaulių miesto Atidžiojo grožinių 
kūrinių skaitymo konkurso nu-

galėtojai:  
Vaiva Šiuparytė III kl. mokinių 

grupėje laimėjo II vietą 
(mokytoja Jolanta Valančienė); 

Kipras Tallat Kelpša IV kl. moki-
nių grupėje – III vietą (mokytoja 

Janina Dombrovskienė).▪ 
 

Šiaulių miesto 9-10 klasių  
Ekonomikos ir verslumo olim-

piados nugalėtojai: 
I vieta – Armandas Kondroška, 

II m kl. mokinys,  
II vieta  – Nedas Adeikis, II m kl. 

mokinys, III vieta  – Nojus  
Dargis, II m kl. mokinys. Moky-

toja Diana Virbickaitė. ▪ 

SVEIKINAME! 

Balandžio 27 d. PLC „Tilžė“ vyko Šiaulių regiono mokomųjų 
moksleivių bendrovių mugė. Renginio organizatoriai – Šiaulių 
verslo inkubatorius, JA Lietuva, Šiaulių miesto savivaldybė. 
Mugėje dalyvavo per dvidešimt bendrovių. 

Mokiniai vertinimo komisijoms pristatė savo MMB verslo idė-
jas, verslo skaidos ypatumus, stendus. Patys geriausi buvo 
nominuoti ir apdovanoti rėmėjų prizais. 

Didždvario gimnazijos moksleivių bendrovė „A&Z“ (Nedas 
Adeikis, IIm kl. ir Airidas Zaicevas, IIm kl.) tapo nominacijos 
„Perspektyviausia verslo idėja“ laimėtojais.▪ 

„Darom“ arba „Let's do it World“ 
– tai tarptautinė aplinkosaugos 
organizacija, kuri vienija daugiau 
nei 100 pasaulio valstybių. Akcijo-
je „Darom“ dalyvauti raginami 
žmonės, neabejingi gamtai, jie 
kviečiami tvarkyti savo miestą. 
Gimnazijos mokiniai balandžio 25 
d. mielai įsijungė į miesto organi-
zuojamą akciją ir tvarkė gimnazi-
jos aplinką (rinko šiukšles gimna-
zijos teritorijoje ir Kaštonų alėjo-
je). 

Akcijos organizatoriai yra ne vien 
savanoriai – taip buvo įprasta lig 
šiol. Dabar prie akcijos organizavi-

mo aktyviai prisijungia Aplinkos 
ministerija, Lietuvos savivaldybių 
asociacija, Generalinė miškų urė-

dija, regioniniai atliekų tvarkymo 
centrai ir Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba. ▪ 

Nebūk abejingas gamtai – tvarkyk savo aplinką! 

 

Balandžio 13 d. gimnazijos ketvir-
tokai su biologijos mokytoja Dan-
guole Vaičekauskiene lankėsi 
Stasio Gliaudžio Gamtos muzieju-
je, įsikūrusiame Šiaulių univesite-
te. Mokiniai įtvirtino žinias apie 
gyvūnų klasifikaciją, stengėsi įsi-
dėmėti ir atskirti įvairias gyvūnų 
grupes (tai padaryti padėjo beveik 
200 gyvūnų ir paukščių iškamšos, 
egzotinių kraštų gyvosios gamtos 
eksponatai) bei žinių bagažą pa-
pildė įdomiais, negirdėtais faktais 
ir istorijomis apie gyvūnus. Ši 
pamoka muziejuje buvo puikus 
būdas patikrinti save ir įtvirtinti 
jau biologijos pamokose įgytas 
žinias. Didždvariečių penktadienis 
buvo įsimintinas ir turiningas!  ▪ 

Emilija Bučinskaitė, IV d kl. mokinė  

Biologijos pamoka S. Gliaudžio gamtos muziejuje  

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja 
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„Jei norite atkreipti skaitytojo dėmesį, čia įrašykite įdomų straipsnio sakinį 

arba citatą.“ 

Kasparas Gruslys, Ia kl. mokinys 

„Global Education for a Global World“ 

Balandžio 22-28 dienomis mūsų mokykloje – Šiaulių Didždvario gimna-
zijoje vyko projektas „Global Education for a Global World“, kuriame 
dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Turkijos, Lenkijos, Rumunijos, Ispani-
jos ir Lietuvos.  

Projekto metu analizavome pabėgėlių problemą ir mėginome išsiaiš-
kinti, kokią įtaką pabėgėliai daro juos priimančių šalių ekonomikai. 
Taip pat susipažinome su skirtingų šalių kultūra, tradiciniais šokiais, 
patiekalais, istorija ir gyvenimo būdu, žaidėme komandos formavimo, 
simuliacinius žaidimus, kurių metu bandėme suprasti, kaip veikia sąži-
ninga prekyba ir kuo ji yra naudinga vietos ūkininkams. Aplankėme 
mūsų šalies sostinę Vilnių, ir susitikome su Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu, su kuriuo diskutavome apie pabė-
gėlių ir imigrantų įtaką šalies ekonomikai. Grįžę aplankėme Kryžių 
kalną, saldainių fabriką „Rūta“.  

Dėkojame projekto organizatoriams už turiningai, įdomiai ir linksmai 
praleistą laiką! 

On 22-28 of April in our school – Didždvaris gymnasium we had a mul-
ticultural project called “Global Education for a Global World“. Stu-
dents and teachers from different countries, such as Turkey, Poland, 
Romania, Spain and Lithuania, participated in the project.  

We discussed the refugees issues and their influnce on different co-
untries‘ economies. We had an oppurtunity to get to know various 
cultures, we played team building games, the simulation game called  
“Fair Trade“, visited the capital Vilnius, the Hill of Crosses and the 
chocolate factory “Rūta“. In Vilnius we had an activity in the Lithua-
nian Free Market Institute and discussed the migrants‘ and refugees 
influence on the economy with Žilvinas Šilėnas, President of the Insti-
tute.  

We are grateful for project organizers for great and meaningful time! 
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Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja  

A. J. GREIMO SKAITYKLA 

Jei kartais nuspręsi turėti gerą 
biblioteką, tau tikrai reikės – 

mažyčio, knygą žyminčio pieši-
nuko. Visą balandžio mėnesį 

skaitykloje buvo eksponuojami 
pirmokų sukurti exlibriai. 

 

Mokytoja Jovita Ratnikienė 

Festivalyje „Meilė keičia pasaulį“ Grand Prix 
atiteko didždvarietei Unei Baranauskaitei!  

Pagaliau patikėjus, kad pavasaris 
atėjo, Šeduvos gimnazijoje 10-ąjį 
kartą vyko respublikinis prancūziš-
kos dainos festivalis „Meilė keičia 
pasaulį“. Į jubiliejinį  renginį suva-
žiavo frankofonai iš 25 Lietuvos 
ugdymo įstaigų, jie paruošė 30 
pasirodymų. Savo dainomis žiūro-
vus džiugino dalyviai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevė-
žio, Pakruojo r. Linkuvos, Pasvalio, 
Radviliškio, Šeduvos gimnazijų ir  
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Anykš-
čių progimnazijų bei Pakruojo, 
Alytaus pagrindinių mokyklų.  

Po sveikinimo kalbų buvo pristaty-
ta garbinga vertinimo komisija, 
kuriai teko sunki užduotis – išrink-
ti geriausius solistus (5-8 ir I-IV kl. 
grupėse) ir ansamblius (5-8 kl. 
grupėje), paskirti nominacijas. 5-8 
kl. solistų grupėje I vietą iškovojo 
Urtė Ginelevičiūtė iš Vilniaus Pet-
ro Vileišio progimnazijos, II vietą 
pelnė Nojus Žebrauskas su grupe 
„Rock ID“ iš Vilniaus Jono Basana-
vičiaus progimnazijos, o III vieta 
atiteko Šiaulių „Juventos“ progim-
nazijos solistui Armantui Gružui. 
Ansamblių kategorijoje I vietą 
užėmė Klaipėdos „Smeltės“ pro-
gimnazijos mišrus vokalinis an-
samblis, II vietą laimėjo Šiaulių 
„Juventos“ progimnazijos trio  
(Medeina Česnaitė, Vėja Baltuty-
tė, Beata Sturys), III vietą iškovojo 
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mo-
kyklos vokalinis ansamblis. Vyres-
niųjų grupėje I vietą iškovojo KTU 
gimnazijos solistė Milda Mikalo-

nytė, II vietą – solistė Dorotėja 
Rožinskaitė iš VDU „Rasos“ gimna-
zijos, III vietą – Tadas Viržintas iš 
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos. 
Nominaciją už geriausią prancū-
zišką raišką gavo Rugilė Garba-
liauskaitė iš Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijos, už origina-
liausią pasirodymą buvo apdova-
nota Šeduvos gimnazijos 6-7 kla-
sių vokalinė grupė, elegantiškiau-
siai pasirodė Pakruojo „Žemynos“ 
pagrindinės mokyklos 8 klasių 
merginų ansamblis, balso virtuozu 
pripažintas Armantas Gružas iš 
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, 
artistiškiausiai pasirodė Tadas 
Viržintas iš Klaipėdos „Aukuro“ 
gimnazijos, už profesionaliausią 
pasirodymą apdovanotas Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos 9 klasių choras.  Festiva-
lio dalyviams buvo įsteigti ir spe-
cialieji prizai. Prancūzų instituto  

prizas atiteko Pakruojo 
„Žemynos“ pagrindinės mokyklos 
solistei Elenai Klimkevičiūtei, 
prancūzų kalbos mokytojos Ele-
nos Tumasonienės vardo piniginį 
prizą ir Lietuvos prancūzų kalbos 
mokytojų ir dėstytojų asociacijos 
dovaną laimėjo trio iš Šiaulių 
„Juventos“ progimnazijos.  

O kas buvo pats pačiausias? Ogi 
mūsų gimnazijos pirmokė Unė 
Baranauskaitė – ji iškovojo Grand 
Prix (2 savaičių prancūzų kalbos 
kursus Pietų Prancūzijoje)! Sveiki-
name! 

Balandžio 13-oji įeis į Lietuvos 
šimtmečio istoriją kaip viena  
gražiausių, prasmingiausių, vieni-
jančių ir skatinančių kurti, pažinti, 
mylėti ne tik savo šalį, bet ir Euro-
pą bei visą planetą dienų, nes 
„Meilė keičia pasaulį“. ▪  

„Runaway Run 2018“ 

Balandžio 21 d. Lietuvos  

kariuomenės Karinių oro 

pajėgų Aviacijos bazėje Šiau-

lių karinio aerodromo kilimo 

– tūpimo taku vyko vienas 

unikaliausių bėgimų Lietuvoje 

„Runway Run 2018“. Šis bėgi-

mas skirtas paminėti 14-ąsias 

įstojimo į NATO aljansą               

metines. 

Bėgime dalyvavo ir Didždario 

gimnazistai.  ▪ 

Gimnazijos bendruomenė pirmą kartą įsijungė į „Žaliąją olimpiadą“. Olimpiados 
tikslas – supažindinti mokinius su vartojimo ir gamtos tausojimo procesais.   

I olimpiados etape gavome praktinę resursų taupymo užduotį: gimnazijoje rūšiuo-
ti makulatūrą, plastiką, stiklą, tekstilę.  Visą kovo mėn. plušėjo gimnazijos bend-
ruomenė! Buvo išrūšiuota 4,5 tonos makulatūros, 600 kg plastiko, 10 kg stiklo.  
Apie pasiektus rezultatus informavome olimpiados organizatorius ir sulaukėme 
džiugios žinios: gimnazija pateko į olimpiados pusfinalį! 

Šią olimpiadą gimnazijoje organizavo gamtos mokslų mokytojos: Virginija Savic-
kaitė, Kristina Muraškienė, Danguolė Vaičekauskienė. ▪ 

Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ 
Romualda Pupinytė, pavaduotoja ugdymui   
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Ugdyk  

  

BALANDŽIO 19 D. INAUGURUOTAS NAUJASIS MOKINIŲ SAVIVALDOS PREZIDENTAS ŠARŪNAS LAURINAVIČIUS. 

 JIS ŠIAME POSTE PAKEITĖ BEATRIČĘ RASTAITYTĘ. ▪ 

 MOKINIŲ SAVIVALDOS PREZIDENTO INAUGURACIJA 
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UGDYMAS KARJERAI 
 

Balandžio 11 d. gimnazijos skai-
tykloje Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto atstovai II-IV kl. 

mokiniams išsamiai pristatė 
gyvulininkystės technologijų, 

maisto mokslo, gyvūnų mokslo, 
socialinio darbo medicinoje, 
veterinarinės maisto saugos, 

sveikatos psichologijos progra-
mas, supažindino su konkursi-
niais dalykais ir jų svertiniais 

koeficientais, priėmimo sąlygo-
mis,  galimybėmis įsidarbinti. ▪  

 

PROGRAMUOTOJAI 
 

Balandžio 19 d. III kl. progra-
muotojų grupės mokiniams  IT 
pamokos  vyko į UAB  „Cherry 

Servers“ įmonėje. Įmonės atsto-
vas komunikacijai Mantas Levi-
nas pristatė įmonės veiklą, pa-

pasakojo apie informatikos 
specialisto įsidarbinimo galimy-

bes, apie tai, kokios būtinos 
asmeninės savybės. Mokiniai 
pamatė duomenų serverines, 

sužinojo, kaip užtikrinamas 
klientams jų 24/7 veikimas,kaip 
veikia serverinėse įdiegta aušini-
mo sistema. Džiugu, kad daugu-
ma mokinių iš edukacinės išvy-
kos grįžo patenkinę savo lūkes-

čius, įgiję naujos patirties.   ▪ 
 

STEAM SAVAITĖ 

Balandžio 14-21 dienomis 
Narvoje (Estija) vyko tarptau-
tinė jaunimo mainų progra-
ma “Let‘s be active to-
gether“. Projekte dalyvavo 6 
šalys: Latvija, Lietuva, Estija, 
Moldova, Rusija ir Ukraina. 
Projekto tikslas – keistis pa-
tirtimi, įgyti naujų žinių apie 
socialinę savanorystę ir už-
megzti ryšius su užsienio 
šalių atstovais. 

Dirbdami komandose moki-
niai mokėsi, kaip komunikuo-
ti  su negalią turinčiais asme-
nimis, kaip sukurti ir tinkamai 
įgyvendinti projektą Eras-
mus+ pagalba, kaip naudojant 
Youthpass dokumento kompetencijas įsivertinti ir 
kt. Be to, kiekvienas projekto dalyvis turėjo unikalią 
progą susipažinti su kitų šalių kultūra (vieną iš 
 vakarų visų šalių atstovai pristatė savo nacionalinį 
vaišių stalą, dalyvavo viktorinoje, kurioje turėjo gali-
mybę pasitikrinti žinias apie projekte dalyvaujančias 
šalis). 

Svarbiausia projekto veikla – savanorystė Narvos 
„Matveikos“ negalią turinčių vaikų namuose 
(padėjome tvarkyti namų aplinką, namus, konstra-
vome baldus ir kt., susipažinome su jau metus tuose 
namuose savanoriaujančia Annick, kuri mielai 
 pasidalijo savo patirtimi bei noriai atsakė į mūsų 
klausimus). 

Prieš vykdamas į projektą turėjau nemažai stere-
otipų apie negalią turinčius žmones, tačiau, tik 
bendraudamas su  jais, supratau, kad stereotipai 

buvo tik mano galvoje: nė vienas iš neįgaliųjų nebu-
vo nei vienišas, nei užsisklendęs, nei liūdnas. Kiek-
vienas  jų gebėjo puikiai bendrauti, atvirai kalbėti 
apie savo emocijas, jausmus, apie tai, ko tikisi iš tų, 
kurie neturi negalios. 

Vis tik šis projektas buvo šiek tik kitoks, mat darbinė 
kalba buvo ne anglų, o rusų. Kartais kildavo prob-
lemų formuluojant mintis, bet iškilę nesusipratimai 
būdavo tuoj pat išsprendžiami. 

Projektas buvo itin naudingas, namo grįžau kupinas 
gerų emocijų. Suvokiau, kad neįgalūs žmonės – tokie 
pat kaip mes. 

Drąsiai galima tvirtinti, kad visi projekto dalyviai ne 
tik patobulino turimas, bet ir  įgijo naujų kompeten-
cijų (kaip įgyvendinama socialinė savanorystė, kas 
yra inkliuzija šiuolaikinėje visuomenėje). ▪  

Andrius Bolonkinas , III kl. mokinys 

Jaunimo mainų programa  
„Let‘s be active together“ 
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Austėja Jatulytė, Ip kl. mokinė 

Svečiuose – knygų paaugliams rašytoja 

Balandžio 25 d. gimnazijos pirmų 
klasių mokiniai susitiko su rašyto-
ja Ilona Ežerinyte, kurios knyga 
„Sutikti eidą“ išrinkta 2017 Metų 
knyga paaugliams. Pasirodo, rašy-
toja – buvusi šiaulietė. Ji papasa-
kojo įdomią  istoriją, kodėl išsikėlė 
iš Šiaulių, atskleidė kelias paslap-
tis apie knygynų darbą ir pakvietė 
mokinius dalyvauti knygos rašy-
mo konkurse. I. Ežerinytė įvardijo 
ir kelis švietimo sistemos trūku-
mus, susijusius su lietuvių kalbos 
ir literatūros programa. Žinoma, 
autorė papasakojo apie knygą 
„Sutikti eidą“ ir gimnazijos  biblio-
tekai padovanojo savo trečiąją 
knygą „Verksnių klubas“. O mes 

atsisveikindami įteikėme mo-
kyklos Metų knygą.  

Susitikimas su I. Ežerinyte moki-
niams suteikė daugiau informaci-
jos apie lietuvių grožinės literatū-

ros  autorius, jų kūrybą,  leido 
suprasti, jog lietuvių literatūra yra 
tokia pat įdomi kaip ir užsienio 
autorių. Svarbiausia – įkvėpė pa-
sitikėti savimi kuriant tekstus! ▪  



Audronė Zibalienė, technologijų mokytoja 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“ 

2018 m. balandžio 19 d. Telšių kultūros centre 
vyko Lietuvos moksleivių liaudies dailės kon-
kurso „Sidabro vainikėlis“ regioninis turas. 
Konkurso  parodų ciklas sumanytas tam, kad 
jaunieji kūrėjai galėtų parodyti  savo darbus, 
kuriems įtaką darė liaudies menas ar dailieji 
amatai, savo meninius gebėjimus, dailiųjų 
amatų įgūdžius. Konkurse pagerbti gabiausi 
Lietuvos mokiniai, įvertinti talentingiausi, savo 
laisvalaikį skyrę tradicinės liaudies dailės ir 
dailiųjų amatų studijoms ir jomis paremtai 
kūrybai. 

Gytautė Adomaitytė (IIp kl.) kovo mėnesį 
tapo Šiaulių miesto konkurso „Sidabrinis vai-
nikėlis“ laureate, o regioniniame ture užėmė 
II vietą. Gytautė jau ne vienerius metus kuria 

papuošalus su natū-
raliais akmenukais, o 
šiais metais,  išmoku-
si austi vytines juos-
tas, konkursui prista-
tė  austų papuošalų 
kolekciją. Trys pa-
puošalai – trys Lietu-
vos vėliavos spalvos 
– taip įgyvendinta 
idėja, kaip šiandien 
tautiniais akcentais 
galima papildyti ar 
pagyvinti drabužius.  
▪  
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Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja 

Biologijos pamoka muziejuje 

Balandžio 24 ir 30 d. III  kl. biologijos A kurso mokiniai su mokytojomis (Danguole 
Vaičekauskiene ir Kristina Muraškiene) lankėsi  Šiaulių ligoninės patologinės anatomi-
jos skyriuje, kur klausė paskaitos apie žalingų įpročių poveikį žmogaus sveikatai, apsi-
lankė muziejuje.  

Mokiniai sužinojo, kad šį muziejų Šiauliuose įkūrė 1953 m. patologinės anatomijos 
gydytojas Osvaldas Lapienis (1928-2001 m.), kuris buvo pirmasis patologinės anato-
mijos specialistas Šiaulių krašte. Gydytojas kaupė makroskopinių organų preparatus 
(jo kolekcijoje – per 500 eksponatų). Dabartinėje muziejaus ekspozicijoje demonst-
ruojami įvairių patologiškai pakitusių organų pjūviai, leidžiantys suvokti ligos padari-
nius. ▪  

Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja 
Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja 

Balandžio 4 d. gimnazistai lankėsi Vilniaus kolegijoje, kur ne 
tik susipažino su studijų programomis, bet ir gilino biochemi-
jos žinias (atliko praktikos darbus: organinių ir neorganinių 
medžiagų išskyrimas ir gryninimas, chlorofilo ekstrachavimas, 
adsorbcinė chromatografija, silikagelio adsorbcinės savybės, 
mėtų, kmynų, cinamono ekstraktų gavyba). Be to, gimnazistai 
lankėsi VU chemijos fakulteto moderniose laboratorijose, 
susipažino su biochemijos  tyrimų galimybėmis Lietuvoje. 

Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti Geologijos ir geografijos 
institute daug dešimtmečių kauptas didelę estetinę, pažintinę 
ir mokslinę vertę turinčias mineralų ir uolienų kolekcijas, kurių 
šiuo metu yra 85. Saugomus rinkinius sudaro daugiau kaip 
4500 eksponatų: mineralų, uolienų, juvelyrinių dirbinių, mete-
oritų, fosilijų. Sukaupta kolekcija atspindi  Žemės plutos mine-
ralų bei uolienų įvairovę. Pasirodo, kad daugiausia mineralų 
atvežta iš Uralo, Vidurio Azijos, Užbaikalės, Kaukazo, Kolos, 
gausu spalvingų pavyzdžių iš Birmos, Šri Lankos, Afganistano, 
Mozambiko, Australijos, Grenlandijos. ▪ 

  

 Giliname biochemijos žinias  

 

 



Balandžio 29 d. Molio laboratorija 
6-12 metų mokiniams organizavo 
Mokslo dieną.  

Pirmoje Mokslo dienos dalyje 
vaikai galėjo stebėti ir patys eks-
perimentuoti su sausu ledu. Nau-
dojant sausą ledą galima sukurti 
tirštą baltų debesų rūką, kuris 
būdamas sunkesnis už orą slenka 
pažeme. Būtent tokį efektą  vaikai 
gavo, kai į indą su sausuoju ledu 
įpylė karšto vandens. Visi kartu 
prisiminėme tris vandens būse-
nas, susipažinome su deguonies ir 
anglies dioksido ypatumais.  

Manoma, kad pirmasis sausąjį 
ledą išrado prancūzų mokslinin-
kas Andrien-Jean-Pierre Thilorier 

(1790-1844 m.). Jis paskelbė atas-
kaitą apie šią medžiagą 1835 m., 
kai eksperimentuodamas su skys-
tu anglies dioksidu pastebėjo, jog 
atidarius indo dangtelį, skystis 
greitai išgaruoja, o indo viduje 
susidaro medžiaga, panaši į snie-
gą. Tai buvo kieto pavidalo CO₂ 
dujos, t.y. sausasis ledas.  1924 m. 
Thomas B. Slate tapo pirmuoju 
JAV, kuris sukūrė sausojo ledo 
pramonę. 1925 m. kompanija 
„DryIce Corporation of America“ 
kietos būsenos anglies dioksidą 
užregistravo kaip prekinį ženklą 
„Dry Ice“ („Sausasis ledas“)“. Tais 
pačiais metais kompanija pradėjo 
prekiauti sausuoju ledu, kaip pui-

kia atvėsinimo ir užšaldymo prie-
mone. ▪  

Ovidijus Šiaulys, II p kl. mokinys 

Mokslo diena „Sausasis ledas“ 
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Nuotrauka: Mert Ataman 

Balandžio 4-5 d. Alytaus šv. Bene-
dikto gimnazijoje vyko švietimo 
inovacijų paroda „Sužinokime. 
Tobulėkime. Veikime“, kurią jau 
antrus metus organizuoja ŠMM ir 
UPC. Pagrindinė šių metų parodos 
kryptis – ugdymo turinio atnauji-
nimas. Parodos dalyviai patys 

turėjo galimybę laisvai pasirinkti, 
kurioje paskaitoje, užsiėmime 
nori dalyvauti.         

Vienoje iš mano aplankytų paskai-
tų kalbėjo UPC direktorius Gied-
rius Vaidelis („Ugdymo turinio 
kaita kaip ambicingas iššūkis ir 

nauja galimybė“), kuris dalyvau-
jančių mokytojų ir mokyklų va-
dovų klausė ir atidžiai stebėjo 
kylančias pedagogų rankas: 

 Kas vedate nors 1 pamoką ne 
klasėje (kitose erdvėse)? 

 Kas naudojate kitokį mokinių 
vertinimą nei pažymys? 

 Kas drauge su kolegomis ve-
date integruotas pamokas? 

 Kas atsisakėte pratybų? 

 Kas savo pamokose naudojate 
IKT? 

 Kas apgalvotai skiriate namų 
darbus? 

Mąstydama apie savo gimnazijos 
mokytojus, džiaugiausi, kad į dau-
gumą klausimų jie atsakytų TAIP 
ir pakeltų ranką. 

Naudingas buvo susitikimas su 

ŠMM specialiste Audrone Šumi-
niene, kuri kalbėjo apie Bendrųjų 
ugdymo planų įgyvendinimą, 
ilgėjant ugdymo procesui. Specia-
listės nuomone, tai sąlygos moki-
nių pasiekimams gerinti, kultūri-
nės, pažintinės veiklos organizavi-
mui, ugdymo proceso kokybei 
užtikrinti. Prof. Loreta Žadeikaitė 
ir Irena Raudienė (ŠMM) kalbėda-
mos, kodėl būtina vertinti indivi-
dualią mokinio pažangą, informa-
vo, kad mokyklas netrukus pa-
sieks metodinė priemonė 
„Mokinio individualios pažangos 
vertinimas“. Geros mokyklos 
koncepcijos įgyvendinimo patirti-
mi dalijosi Lietuvos mokyklų ats-
tovai. Taigi paroda man, kaip 
vadovui, buvo itin naudinga. ▪  

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ 
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 PASKUTINĖ PAMOKA – LECTIO ULTIMA 

Ta r p tau t i n i o  b a k a l au r e ato  d i p l o m o  p r o g r a m o s  a b i t u r i e n t ų  

Viltė Novikovaitė, II m kl. mokinė 

 

Saulėtą balandžio 27 d. popietę gimnazijos aktų salėje nuaidėjo paskutinis skambutis Tarp-

tautinio bakalaureto diplomo programos abiturientams. Ko gero, daugumos moksleivių 

galvose sukosi vienintelis klausimas – kaip sėkmingai išlaikyti egzaminus.  

Ši popietė mokinams suteikė galimybę nuoširdžiai padėkoti mokytojams už jų sunkų darbą ir 

kantrybę. Prasmingi žodžiai bei palinkėjimai skambėjo ne tik iš abiturientų lūpų, kalbėjo ir 

mokytojai, kuratoriai, kitų klasių mokiniai. Į šventę atvyko ir garbingas svečias – Donatas 

Morkūnas, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto signataras, Šiaulių universiteto Hu-

manitarinio fakulteto Filosofijos ir antropologijos katedros politikos mokslų dėstytojas, kuris 

savo kalba įkvėpė abiturientus puoselėti laisvo žmogaus bei tautos idėją ir, be abejo, pasvei-

kino mokinius su šia gražia švente! 

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi turėdama tokius šaunius mokinius bei linki jiems gerai 

išlaikyti egzaminus!  ▪  
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Kai prieš daugybę metų mokiausi universitete, 
mano istorijos dėstytojas pasakė: „Gal ateis 
tokie laikai, kai mes šią temą mokysimės sto-
vėdami prie koliziejaus Romoje“. Turbūt net 
pačiam dėstytojui  šie žodžiai tada atrodė 
tikra utopija.  

Tačiau laikas lekia pirmyn, galimybės keičiasi: 
vesti istorijos pamoką Šiaurės Lenkijoje – ne 
utopija, o realybė. Balandžio 19-21 dienomis 
I-II kl. mokiniai su istorijos mokytojomis vyko  
į Šiaurės Lenkiją („LDK istorijos liudytojai Šiau-
rės Lenkijoje“). Būti Štutgofo koncentracijos 
stovykloje ir analizuoti holokausto temą yra 
neginčijamai pažangiau, nei skaityti apie tai 
geriausiame vadovėlyje. Mokiniai atidžiai 
klausėsi vadovo pasakojimo apie koncentraci-
jos stovyklos kalinių gyvenimo ir darbo sąly-
gas. Štutgofe yra išlikusi dujų kamera, kurioje 
buvo žudomi žmonės,  patalpos, kur buvo 
deginami jų palaikai. Jose būti –  šiurpoka.  
Manau, kad jaunų žmonių apsilankymas kon-
centracijos stovykloje – ne tik istorinių žinių 
papildymas, bet ir savų žmogiškųjų vertybių  
įsivertinimas.     

Šiaurės Lenkija įdomi sava istorija: tai buvusi 
prūsų žemė, kurią patiems prūsams valdyti 
buvo lemta labai trumpai. Gdanskas – puikus, 
klestintis miestas, žavintis savo architektūros 
paminklais, garbinga istorija. Pagrindinis 
mūsų vizito  Gdanske tikslas – aplankyti  nau-
ją, modernų  Antrojo pasaulinio karo muziejų. 
Drąsiai galiu teigti, muziejus ne tik pateisino, 
bet ir pranoko mūsų visų lūkesčius. Kiekvienas 
mokinys savo tempu apžiūrinėjo eksponatus 
ir per ausinukus klausėsi  eksponatų apibūdi-
nimo. Vis girdėdavau mokinių  replikas 
(kuriomis labai džiaugiausi), kad apie tai jie 
jau mokėsi ir dabar išmoktą medžiagą įtvirti-
na.   

Antrą kelionės dieną lankėmės Marienburgo 

pilyje, kuri yra didžiausia riterių pilis Europoje. 
Pamokose daug kalbame apie lietuvių kovas 
su kryžiuočiais, o dabar  turėjome galimybę 
apžiūrėti kryžininkų tvirtovę, kurios didybe 
kažkada žavėjosi LDK kunigaikštis Kęstutis. 
Gaila, kad jis čia pabuvojo ne kaip svečias, o 
kaip kalinys. Daug  įvairios ir prasmingos me-
džiagos mokiniai sužinojo vaikščiodami po 
pilies menes ir rūsius: apie riterių gyvenimo 
tvarką, magistro rinkimų peripetijas. Džiaugė-
si galėdami atsisėsti į didžiojo magistro ištai-
gingą krėslą ir nusifotografuoti.  

Torunė  – tai nedidelis, bet žavus Lenkijos 
miestelis. Mūsų apsilankymo priežastis jame – 
pamatyti autentiškos architektūros pastatus, 
kurių istorija siekia net XIII amžių. Torunė 
nebuvo sugriauta karo metais. Gražu, pat-
rauklu, skoninga, nes Torunėje yra draudžia-
ma reklama ir beskoniai kioskai, prekiaujantys 

neaiškiais gaminiais. Ar galime įsivaizduoti 
tokį miestą Lietuvoje? Deja... Pasirodo,  Toru-
nėje gimė ir buvo pakrikštytas pasaulinio gar-
so mokslininkas M. Kopernikas. Apžiūrėjome 
namą, kuriame jis augo, bažnyčią, kurioje  
buvo pakrikštytas.  

Kelionė pasiteisino vienareikšmiškai. Mokiniai 
net šnekučiavosi tarpusavyje: „Kaip gerai, kad 
važiavau, o tai dabar sėdėčiau namie prie 
kompiuterio ir ką?“ Daugybę istorinių žinių, 
patirčių,  įspūdžių, dinamiškų vaizdų, sociali-
nių įgūdžių formavimo bagažą gimnazistai 
parsivežė iš šios kelionės. O mums, mokinius  
lydėjusioms mokytojams:  Valdai Kizevičiūtei, 
Laimai Velikienienei, Gienai Kubiliūtei, buvo  
smagu matyti mokinius kitoje aplinkoje, ge-
riau juos pažinti. Išvyką organizavo G. Kubiliū-
tė ir kuratorė Julija Muningienė. ▪      

Giena Kubiliūtė, istorijos mokytoja 

Nuotrauka: Arno Balčiūno  

Mokomės kitaip: edukacinė išvyka į Šiaurės Lenkiją 

Didždvariečiai programuotojai Barclays „TechAcademy“ dalyviai 

Didždvario gimnazijos programuotojai Emilija Poškaitė (TB1 kl.), 
Adonis Majorovas (TB1 kl.) ir Rokas Urbelis (III kl.) nuo š. m. sausio 
mėn. dalyvavo Barclays „TechAcademy“ programuotojų projekte, 
kur su priskirtu mentoriumi susitikimuose derino kuriamą  produktą 
Android telefonams. 

Balandžio 26 d. baigiamajame Barclays „TechAcademy“  renginyje 
buvo pristatyti keli mokinių projektai. Didždvariečiai pristatė savo 
16 savaičių darbą – mobilią aplikaciją, kuri ieško BLE (Bluetooth Low 
Energy) įrenginių. Šio projekto metu mokiniai dirbo su programavi-
mo aplinka Android Studio ir internetinių puslapių šablonų sistema 
Laravel. Mokiniai ne tik patobulino programavimo gebėjimus, bet ir 
socialinius įgūdžius. ▪      

Emilija Poškaitė, Adonis Majorovas, TB1 kl. mokiniai 
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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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Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis „Antrieji namai“ Nr.8 


