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BŪKIME ATSAKINGI IR SAUGŪS! 
GIMNAZIJOS DIREKTORIUS VITALIS BALSEVIČIUS 

Gerbiami mokytojai, mokiniai, tėveliai, nuoširdžiai sveikinu su naujais mokslo metais. Žinau, kad daug ko išmokome mokydamiesi 
nuotoliniu būdu, bet pripažinkime, kad visiems labai trūko bendravimo. Tad labai tikiuosi, kad šitie mokslo metai vyks sklandžiai, 
tik būkime atsakingi, saugokime ne tik save, bet ir kitus. ● 

Apdovanojimas „Aukso paukštė“ 
    3 psl. 

Tarptautinė neformalaus ugdymo(si) 
programa DofE    2 psl. 

Svečiuose „FabLab Kaunas“ 
     5 psl. 



Rugsėjo 8 d. Didždvario gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja Audronė 
Saldauskienė ir S. Šalkauskio gimnazijos 
direktorė Loreta Tamulaitienė dalyvavo 
programos DofE koordinatorių 
susitikime.  

DofE — tai tarptautinė neformalaus 
ugdymo(si) programa, padedanti jaunam 
žmogui atrasti savo gyvenimo tikslą, 
aistrą veikti ir vietą pasaulyje. Programa 
įgyvendinama 130 pasaulio šalių, 
gyvuojanti jau daugiau nei 60 metų.  

Džiaugiamės tapę šios programos dalimi! 

Programos koordinatorė – direktoriaus 
pavaduotoja Audronė Saldauskienė, 

Vadovai – anglų k. mokytoja Inga 
Stonienė ir IT mokytojas Marius 
Sketerskas, 

Žygių vadovas –  IT mokytojas Marius 
Sketerskas. ● 

TARPTAUTINĖ NEFORMALAUS UGDYMO(SI) 
PROGRAMA DOFE 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

 

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIUS (MOKYTOJUS, MOKINIUS, 
JŲ TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS), APLINKOS DARBUOTOJUS) 
SOCIALINĖS, PEDAGOGINĖS IR KT. PAGALBOS TEIKIMO 
KLAUSIMAIS KONSULTUOJA: 

UGDYMO KLAUSIMAIS: 
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė – tikslieji ir gamtos mokslai (el. p. roma@dg,su.lt); 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė – kalbos ir socialiniai mokslai (el. p.  audrasa@dg.su.lt); 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė – menai, technologijos, fizinis ugdymas, neformalusis                     
švietimas (el. p. daivatr@dg.su.lt); 

 TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė – tarptautinio bakalaureato diplomo programa (rima@dg.su.lt); 

 

SOCIALINĖS, PSICHOLOGINĖS, PREVENCINĖS PAGALBOS, UGDYMO KARJEROS KLAUSIMAIS: 
 

 Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkė Daiva Trijonienė (el. p. daivatr@dg.su.lt); 

 Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė (el. p. dnaraveckiene@gmail.com); 

 Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė (el. p. vielikeniene@gmail.com); 

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė (ir.kved@gmail.com); 

 Klasių kuratorės:  

 I kl. – Gabija Pyragaitė  (el. p. gabijapyragaite@gmail.com),  

 II kl. – Danguolė Kukla  (el. p. dakukla@gmail.com),  

 III kl. – Oksana Lukšaitė  (el. p. oksalu@dg.su.lt),  

 IV kl. – Jurgita Dembinskienė (el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt). 



 

Rugsėjo 5 d. Šiaulių kultūros centre vyko geriausių metų mėgėjų 
meno kolektyvų ir vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ 
įteikimo iškilmės ir laureatų koncertas. Apdovanojimai buvo 
įteikti net trims Šiaulių miesto kolektyvams ir jų vadovams, 
vienas jų – Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupei 
„Vajaunas“ (vadovas Romualdas Laugalis). 

„Aukso paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas, 
įsteigtas Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventės fondo. Apdovanojimai kasmet skiriami labiausiai 
nusipelniusiems šalies mėgėjų meno kolektyvams bei jų 
vadovams.  

Geriausia liaudiškų šokių grupe ir vadovu pripažinta Šiaulių 
kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ ir vadovas 
Romualdas Laugalis. Kolektyvą lanko vidutinio amžiaus žmonės, 
kurie sako, kad šokis jiems – priklausomybė. Šokių grupę vienija kredo: „Jei šoki, tai gyveni – šokis suvienijo ir esame tikri 
draugai“. ● 

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO INFORMACIJA 
 

Vilmos Sungailės nuotrauka  
APDOVANOJIMAS „AUKSO PAUKŠTĖ“ 

Rugsėjo 26 d. TB1 kl. mokiniai rinkosi į 
renginį „Geresnis pasaulis švietimo 
dėka?” susitikti su IB programos 
absolventais: Martynu Jaugelavičiumi 
(IB’9), Ieva Jaugelaviče  (IB’9) ir Viliumi 
Staražinsku (IB’13). Po trumpo 
susipažinimo su lektoriais, mokiniai buvo 
suskirstyti į tris grupes. Visos grupės 
turėjo galimybę išgirsti kiekvieno 
lektoriaus pranešimą. 

Ieva pranešime  „Learning Doesn’t End 
With School. On life-long learning & 
personal development” papasakojo 
mokiniams, kokią naudą jai įgytos žinios 
mokantis pagal IB programą turėjo 

kopiant karjeros laiptais. Ji pabrėžė, jog 
mokymosi procesas niekad nesustoja ir 
kad tik mes patys esame atsakingi už savo 
sėkmę. Ieva paskatino mokinius stengtis 
išlįsti iš savo jaukumo zonos ir nebijoti 
gyvenime  išbandyti naujų dalykų. 

Martynas pranešime „Gaining the 
necessary set of skills to endure 
challenging times. A mental approach” 
daug dėmesio skyrė  laiko planavimui. Jis 
akcentavo, kad būtina išmokti protingai ir 
naudingai naudoti savo laiką, suteikti 
pirmenybę darbams, kurie pastūmės tave 
arčiau tikslo. 

Vilius pranešime „First steps into the 
unknown: how ‘stop and think’ moment 
can save a life” su mokiniais  pasidalijo, 
kaip  įgytos žinios jam padėjo mokantis 
universitete, padėjo prisitaikant prie 
naujos aplinkos. Vilius pasidalijo 
istorijomis, patarimais, kurie galėtų padėti 
mokiniams ateityje. 

Išklausę visus pranešimus, mokiniai 
susirinko aptarti ir išsakyti savo 
nuomones ir, be abejo, padėkoti 
lektoriams. Šis renginys neabejotinai 
įkvėpė mokinius planuoti, mokyti  ir 
svajoti. ● 

„GERESNIS PASAULIS ŠVIETIMO DĖKA?” 

NEDA MILTINYTĖ, AGNIETĖ VYŠNIAUSKAITĖ, TB1 KL. MOKINĖS  

 



Rugsėjo 11–18 d. visoje šalyje vykęs XVII 
mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė 2020“ 
į renginius pakvietė mokinius eksperi-
mentuoti, mąstyti, patirti, išsakyti savo 
nuomonę. 

Festivalio renginiuose aktyviai dalyvavo ir 
mūsų gimnazijos I–II gamtamokslinių 
klasių mokiniai, kurie Šiaulių universiteto 
astronomijos observatorijoje kartu su 
fizikos mokytoja R.Valčiukiene stebėjo 
žvaigždėtą Šiaulių dangų, o Šiaulių 
valstybinės kolegijos verslo ir techno-

logijų fakultete dalyvavo edukacinėje 
paskaitoje „Akustinė tarša“. III kl. moki-
niai dirbo edukaciniame užsiėmime 
„Finansai ir aš“ (kuratorė O. Lukšaitė).  

Festivalio svečiai viešėjo ir mūsų gim-
nazijoje. IG kl. mokinius sužavėjo patirtis 
KTU Fab Lab Kauno kūrybinėse inžine-
rinėse dirbtuvėse, kuriose kiekvienas 
dalyvis susilitavo elektroninį mirksintį 
zuikutį. IIM, IIY kl. mokiniai gilino žinias 
apie akademinį sąžiningumą paskaitoje 
„Pasimatuok sąžinės drabužį“ (paskaitą 
vedė Lietuvos respublikos akademinės 
etikos ir procedūrų kontrolieriaus 
tarnybos darbuotojai). 

Gamtos mokslų mokytojos: V. Savickaitė, 
R. Valčiukienė, K. Muraškienė, D. Vaiče-
kauskienė, į mūsų gimnazijos labora-
torijas pakvietė miesto mokinius. Ypač 
aktyvūs buvo Jovaro progimnazijos mo-

kiniai. Praktikos darbus bandė atlikti ir 
Gegužių progimnazijos, Centro pradinės 
mokyklos, Vaikų dienos centro auklė-
tiniai. Mūsų mokytojos pasiūlė eksperi-
mentuoti ir atlikti praktikos darbus: „Ikrų 
gamyba iš sulčių“, „Namų kvapų gamy-
ba“, „Veidrodžio gamyba“, „Vandens 
paviršiaus įtempimas“ ir kt.  

Šiais mokslo metais dalyvauti festivalio 
renginiuose pakvietėme Radviliškio Gra-
žinos progimnazijos,  Kelmės raj. Pakra-
žantės gimnazijos mokinius – mokytojos 
V. Savickaitė ir R. Valčiukienė šių mo-
kyklų mokiniams vedė užsiėmimus.  

Mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 
2020“ renginiai sudarė puikias sąlygas 
mokinių patyriminiam ugdymui plėtojant 
STEAM mokslams palankias kompe-
tencijas. ● 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJA – MOKSLO FESTIVALIO  
„ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ“ PARTNERĖ  

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

 

Įpusėjus rugsėjui, vieną pavakarę mūsų gimnazijos mokiniai 
rinkosi Šiaulių universiteto observatorijoje, kurioje vyko 
edukacinis užsiėmimas „Šiaulių žvaigždtas dangus“. Ypatingoje 
mokslo įstaigos aplinkoje užsiėmimo dalyviai susipažino su 
žvaigždynais, planetomis, Andromedos galaktika M31, 
padrikaisiais spiečiais, Heraklio kamuoliniu spiečiumi M13, 
Lyros žvaigždyno planetiškuoju Žiedo ūku ir kitais objektais. 

Šio užsiėmimo metu mokiniai patobulino komunikavimo, 
mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas.● 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS 
„ŠIAULIŲ ŽVAIGŽDĖTAS 
DANGUS“ 

RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

Rugsėjo 17 d. IIG klasės mokiniai dalyvavo Šiaulių valstybinės 
kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuotoje 
edukacinėje veikloje „Akustinė tarša“. Užsiėmimo metu buvo 
atkreiptas dėmesys į visiems aktualią triukšmo problemą. 
Mokiniai sužinojo, kas yra akustinė tarša, kokiais vienetais 
išreiškiamas triukšmo lygis, kokie yra jo šaltiniai ir poveikis 
sveikatai, tyrė esamą triukšmo lygį patalpoje tam skirtais  
matavimo prietaisais – triukšmomačiais. ● 

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS  
„AKUSTINĖ TARŠA“  



Rugsėjo 15 d., gimnazijos aktų salėje 
laikinai įsikūrė Kauno technologijos 
universiteto „FabLab“ inžinerinės kūry-
binės dirbtuvės. „FabLab“ (angl. Fabri-
cation Laboratory) – tai  laboratorija su 
įrengtomis dirbtuvėmis, kurios leidžia 
technologines idėjas paversti realybe.  

KTU atstovų vadovaujami mokiniai mokėsi 
elektronikos komponentų litavimo 
subtilybių. Kiekvienas dalyvaujantis 
kūrybinės inžinerijos dirbtuvėse pagal 
pateiktą schemą litavo mirksiuką 
„Elektroninis zuikutis“. Daugelis mokinių 
pirmą kartą gyvenime savo rankose laikė 
lituoklį ir iš įvairių komponentų litavo prie 
plokštės.  Šaunuoliai IG kl. mokiniai! Vieni 
kitiems padedami jie pasigamino ir į 
namus išsinešė savo pačių rankomis 
sulituotą mirksintį zuikutį. Tai edukacinė 
priemonė, padėjusi mokiniams suprasti 
elektronikos veikimo principus, praktiškai 
išbandyti lituoklį. 

Mokinių praktinių ir eksperimentinių 
įgūdžių ugdymas per gamtos mokslų 
pamokas yra viena iš gimnazijos STEAM 
mokslams palankios kultūros puoselėjimo 
krypčių. ● 

SVEČIUOSE „FABLAB KAUNAS“ 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

 

 

Rugsėjo 15 d. gimnazijos skaitykloje IIM 
klasės mokiniams vyko paskaita „Pasima-
tuok sąžinės drabužį“. Renginį vedė 
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus tarnybos lekto-
rės: Eglė Ozolinčiūtė ir Kristina 
Senkuvienė. Paskaitos pradžioje lektorės 
mokinių klausinėjo apie sąžiningumą 
mokyklos aplinkoje, pristatė akademinio 
nesąžiningumo formas, akcentavo, kokių 
principų reikia laikytis, kad to būtų 
išvengta. Kartu su mokiniais diskutavo 
apie tai, ką reikėtų daryti, jei pastebi 
nesąžiningą elgesį pamokoje, kokios gali 
būti nesąžiningo elgesio pasekmės. 
Mokiniai aktyviai dalijosi savo įžvalgomis.  

Suskirstę į keturias komandas, jie kūrė 
plakatą „Pasimatuok sąžinės drabužį“, 
kuriame reikėjo pavaizduoti, kaip grupė 
supranta „sąžinės drabužį“, svarstė, kas jį 
gali įplėšti ir ką daryti jam įplyšus. Kilusias 
idėjas mokiniai perteikė piešiniais bei 
užrašė savo mintis, kurias vėliau pristatė 
bendraklasiams. Pristatymuose kalbėta 
apie tai, kaip atpažinti nesąžiningas 
situacijas, pasiūlė įvairių problemų spren-
dimo būdų.  

Antroje paskaitos dalyje lektorės 
gimnazistams išsamiai pristatė citavimo 
taisykles, pateikė citavimo pavyzdžių. 
Manome, kad paskaita buvo unikali 
patirtis kiekvienam ten dalyvavusiam 
mokiniui. ● 

PASKAITA „PASIMATUOK SĄŽINĖS DRABUŽĮ” 
IEVA KONTRIMAITĖ, KAMILĖ ŠČIUKAITĖ, IIM KL. MOKINĖS 



Rugsėjo 26 d. IP kl. gimnazistai dalyvavo 
tradicinėje edukacinėje išvykoje į Lietuvos 
Respublikos prezidentūrą ir Valstybės 
pažinimo centrą.  

Apie išvyką geriausiai gali pasakyti patys 
mokiniai: Paulina, Gabrielė, Viltė, Kamilė, 
Gintaras teigė, kad jiems Prezidentūroje itin 
patiko apžiūrėti prezidentų gautas dovanas ir 
vaikštinėti po prezidentūros Baltąją salę, kuri 
jau buvo papuošta Prancūzijos valstybės 
simbolika, juk kitą savaitę čia įvyks Lietuvos ir 
Prancūzijos prezidentų susitikimas. Emilis, 
Gabija, Aistė, Žygimantas, Karolis, Džiugas 
tikino, kad  Prezidentūroje buvo tikrai įdomu, 
čia būdami jie daugiau sužinojo 
apie  prezidento darbo subtilybes.  Laurai ir 
Saulei patiko Prezidentūroje eksponuoja-
mi  Lietuvos valstybiniai apdovanojimai.  

Augustė tvirtino, kad jai patiko 
Valstybės  pažinimo centras, nes  čia būdama ji 
sužinojo apie savo gimtojo miesto Kuršėnų 
garsius žmones. Mildai, Vestai, Tautei patiko centro modernumas, juk taip pateiktos istorijos mokytis daug  patraukliau.  

Brigita teigė, kad jai labiausiai įsiminė vaizdas nuo Trijų kryžių kalno, ant kurio ji dar niekada nebuvo užlipusi. Mokiniai džiaugėsi, kad 
turėjo laiko pasivaikščioti: jie savarankiškai aplankė Katedrą, kurioje keli iš jų buvo pirmąkart, užlipo ant Gedimino kalno ir pasigrožėjo 
Vilniaus panorama, vaikštinėdami po senamiestį, žavėjosi jo architektūra ir čia tvyrančia atmosfera. ● 

PILIETIŠKUMO PAMOKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪROJE  
IR VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRE 

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

 

Rugsėjo 25  d. IP ir IIM klasių mokiniams vyko 
integruota fizinio ugdymo ir istorijos pamoka, 
skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. 
Pamoką organizavo ir vedė fizinio ugdymo 
mokytojas M. Dabkevičius ir istorijos mokytoja G. 
Kubiliūtė.  

Štai keleto mokinių mintys apie pamoką: 
„Sužinojau, kad Šiauliuose buvo žydų getas ir 
kokiomis sąlygomis žydai jame gyveno.“ „Buvau 
matęs šitą paminklinį akmenį, bet nežinojau, kad 
jis skirtas Šiaulių geto atminimui.“ „Dabar žinau, 
kad žydai prie savo paminklų deda akmenukus, o 
juos dėdami, suformuoja Dovydo žvaigždę.“ 
„Papildžiau savo žinias apie miestą.“  „Labai toli 
reikėjo eiti, bet buvo smagu.“ „Maniau, kad 
laimėsiu greito ėjimo varžybas, nes greitai vaikštau, 
bet nepasisekė.“ „Labai džiaugiuosi, kad laimėjau 
varžybas: gavau diplomą ir šokoladuką, kurį tuoj 
sušveičiau“.  ● 

FIZINIO UGDYMO IR ISTORIJOS INTEGRUOTA PAMOKA 
GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

 



Rugsėjo 28 d. IG ir IIG kl. gimnazistai vyko į 
Kamanų rezervatą. Pirmiausia apsilankėme 
rezervato direkcijos pastate, kuriame 
įkurtas šiuolaikiškas ir modernus lankytojų 
centras. Centre virtualiai pakeliavome po 
rezervatą žiūrėdami G. Aleknos filmą 
„Kamanų rezervatas“, susipažinome su 
rezervate saugomomis gamtos vertybėmis 
(pasinaudojome terminalais), pateikta in-
formacija apie pelkės ir miško eko-
sistemas, augalų ir gyvūnų rūšis.  

Bet juk neužtenka visa tai pamatyti ter-
minaluose, tad leidomės apžiūrėti Kamanų 
rezervatą gyvai. Tik atvykę į rezervatą, 
gavome iššūkį – įlipti į 30 metrų aukščio 
Kamanų rezervato apžvalgos bokštą. Iššū-
kis buvo įveiktas! Nuo apžvalgos aikštelės 
atsivėrė nepakartojama panorama: vaiz-
dingos Kamanų pelkių plynės ir salos, kiek 
akis užmato,  besidriekiantys miškai.  
Nusileidus nuo bokšto mūsų laukė 4 
kilometrų informacinis žygis – šalia bokšto 
driekiasi Kamanų mokomasis takas.  

Dauguma Kamanų rezervate buvome pir-
mą kartą, tad įspūdis – nepakartojamas. ● 

GIMNAZISTAI KAMANŲ REZERVATE 

SILVESTRAS PINSKIJ, IIG KL. MOKINYS  

 

VENTOS UPĖS SLĖNIO PARKAS 

RUGILĖ KANČIAUSKYTĖ, IIG KL. MOKINĖ  

Rugsėjo 26 dieną IG ir IIG klasės vyko į 
pažintinę kelionę: aplankėme Ventos upės 
slėnio parką. Mus lydėjusi gidė papasakojo 
apie atodangą, parodė fosilijų pavyzdžių. 
Kad pamatytumėme kraštovaizdžio 
panoramą, lipome į parke esantį apžvalgos 
bokštą – pasakiškas vaizdas į Ventos upės 
slėnį, Papilės miestelį, Jurakalnio 
geologinę atodangą, gražiuosius Ventos 
upės vingius.  

Kelionės vadovė atskleidė paslaptį: jei 
nori, kad gyvenime tave lydėtų sėkmė, 
privalai išsimaudyti arba bent nusiplauti 
rankas Ventos upėje. Nesimaudėme, bet 
rankas  tikrai visi nusiplovėme -  tikime, 
kad nuo dabar mus lydės tik sėkmė! ● 

 



Saulėtą šeštadienio rytą (rugsėjo 26 d.) 
mes, IS kl. mokiniai, lydimi lietuvių kalbos 
mokytojos Vidos Balčiūnienės ir istorijos 
mokytojos Valdos Kizevičiūtės, traukiniu 
pasiekėme Žemaitijos sostinę Telšius. Ar 
žinojote, kad Telšiai lyginami su Italijos 
sostine Roma? Ne?  Juk abu miestai stovi 
ant septynių kalvų ir juos sieja panašios 
legendos: Romos simbolis –  vilkė, o Telšių 
– meška. 

Prieš susitikdami su gidu gražioje ežero 
pakrantėje žaidėme žaidimą, kuris padėjo 
dar geriau pažinti vienas kitą, apsilankėme 
ir garsiojoje „Džiugo“ kavinėje paskanauti 
gardumynų. 

Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus 
pirmininkas Andrius Dacius buvo mūsų 
ekskursijos gidas. Jis supažindino mus su 
miesto istorija, parodė svarbiausius miesto 
objektus (Šv. Antano Paduviečio katedrą, 
skulptūras: „Meškos pėda“, „Žemaitijos 
gaublys“, „Žemaitijos legendos“ ir kt.). 
Atsisveikinę  su gidu,  stabtelėjome prie 
paminklo Durbės mūšiui atminti, kur 
klasės draugas Matas Gabriūnas 
papasakojo įdomių istorinių faktų. Po to 
ekskursiją tęsėme susiskirstę į grupes: 
turėjome surasti kuo daugiau meškų, prie 
jų nusifotografuoti. Buvo labai smagu 

dirbti grupėse. Po smagių meškų paieškų 
papietavę susėdome pavėsyje  ir 
pristatėme namų darbus (pasakojome 
legendas), reflektavome dienos įvykius 
(„Telšiai itin tvarkingas ir gražus miestas“, 
„Gidas labai išraiškingai ir originaliai 
pristatė šį seną miestą“, „Labai patiko 
kelionė, smagiai, įdomiai ir naudingai 

praleidome laiką“). 

Į Šiaulius grįžome vėl traukiniu (kai kas 
vyko traukiniu pirmą kartą), šiek tiek 
pavargę, bet laimingi, sužinoję daug 
įdomių dalykų, išgirdę žemaičių tarmę  ir 
smagųjį gido „lekam tuoliau“. ● 

  

EDUKACINĖ IŠVYKA „AR TELŠIAI – ANTROJI ROMA?“ 

GUSTĖ KRIAUČIŪNAITĖ, IS KL. MOKINĖ 

Rugsėjo 22 ir 23 d. IIP ir IIS klasių mokiniai 
kartu su  istorijos mokytoja Asta Andžiu-
viene lankėsi Ch. Frenkelio viloje, kurioje 
vyko netradicinė istorijos pamoka „Dvaro 
istorijos. Dvaro mada ir gyvense-
na“.   Mokiniai buvo supažindinti su XVII-
XIX a. Europos madomis, etiketo taisyklė-
mis ir normomis, pagrindiniais to laiko-
tarpio visuomenės bruožais. Edukacija 
nebuvo paremta vien pasakojimais ir 
ekpozicijos apžiūrėjimu.  Mokiniai turėjo 
galimybę patys pabandyti laikytis tų laikų 
aukštuomenės etiketo ir mados subtilybių: 
slaptos vėduoklių kalbos, taisyklingos 
laikysenos ir eisenos, galėjo pasimatuoti to 
meto skrybėles. 

Edukacijoje mokiniai ne tik daug sužinojo, 
bet ir, atlikdami įvairias užduotis, smagiai 
praleido laiką. ● 

ISTORIJOS PAMOKA CH. FRENKELIO VILOJE  
NEILAS BENIUŠIS, IIP KL. MOKINYS 



 

Didždvario gimnazijos pirmokai naujus mokslo metus pradėjo 
tradicinėje stovykloje „Didždvarietis“, kuri rugsėjo 2 d. vyko 
Šiaulių rajono Alksnyniškės kaime  įsikūrusioje „Napoleono“ 
stovyklavietėje. 

Visada ši stovykla trukdavo dvi dienas, šįsyk dėl saugumo nutarta 
visas numatytas veiklas įveikti per vieną dieną. Džiugu, kad taip ir 
įvyko! Geros nuotaikos ir noro bendrauti bei bendradarbiauti 
nesutrukdė nei protarpiais prašniokščiantis lietus, nei 
reikalavimas laikytis saugaus atstumo ir dėvėti kaukes. Atskiruose 
nameliuose įsikūrusios pirmokų klasės žaidė susipažinimo 

žaidimus, rengė klasės prisistatymus, jiems buvo papasakota 
vienos seniausių Šiaulių miesto mokyklų istorija, pristatyta 
mokyklos savivaldos veikla, galimybės rinktis įvairius neformaliojo 
ugdymo klubus.  

Sugriežtinti higienos ir saugumo reikalavimai nesutrukdė 
pirmokams geriau pažinti vieniems kitus, o apsauginių kaukių 
dėvėjimas ir rankų dezinfekavimas neužgožė svarbiausio 
stovyklos tikslo – sustiprinti klasių bendrumą, pasiruošti naujų 
mokslo metų iššūkiams. ● 

RASA ZVILNAITĖ, NEFORMALAUS UGDYMO MOKYTOJA   
 

Gintarės Ramančionytės nuotraukos 

PIRMOKŲ STOVYKLA „DIDŽDVARIETIS“ 

Šių metų rugpjūčio 17–23 dienomis Kelmės rajone, „Miego 
klinikoje“, jau penktąjį  kartą vyko prancūzų kalbos stovykla 
„Magique franςais“. Joje dalyvavo keturiasdešimt moksleivių iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Trakų ir Šiaulių. 

Mokiniai turėjo galimybę ne tik patobulinti savo prancūzų 
kalbos žinias (rytais vykdavo edukaciniai užsiėmimai), bet ir 
įtvirtinti jas žaidimų, teatro ir improvizacijos užsiėmimuose. 
Rytinė mankšta ir sportiniai turnyrai mokiniams padėjo jaustis 
žvaliai, o į pagalbą nuolat atskubėdavo trys pedagogai ir penki 
savanoriai. Beje, stovykloje veikė vietinis paštas, kuris įtraukė ir 
pačius skeptiškiausius, iš pradžių nelabai norėjusius parašyti 
laiškelį labiausiai patikusiam draugui ar tiesiog padėkoti už kartu 
praleistą laiką. 

Savaitės trukmės stovyklą vainikavo šeštadienio laužas ir atviri 
vaikų pokalbiai. Pažadėjome vieni kitiems mokytis prancūzų 
kalbą ir dar ne kartą susitikti šioje magiškoje stovykloje. 

Dėkoju puikiai ir darbščiai komandai: Kristinai, Ramunei, Justei, 
Jonui, Lukui, Vilijai ir Germantei. Esu dėkinga Prancūzų institutui 
ir Neformaliojo švietimo centrui už finansinę paramą, 
Didždvario gimnazijai už palaikymą. ● 

MAGIŠKA PRANCŪZŲ KALBOS STOVYKLA 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA  

 



Rugpjūčio 17–21 d. Didždvario gimnazijoje jau penktą kartą vyko 
gamtos mokslų stovykla „Eureka“. Ši stovykla skirta 6–12 metų 
vaikams, kurie domisi gamtos mokslais, konstravimu, 
architektūra ir robotika. Pagrindinis stovyklos tikslas – propaguoti 
STEAM krypties ugdymą, tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezę. 

Stovyklautojai dalyvavo įvairiose STEAM veiklose, kuriose iš naujo 
atrado gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir 
matematiką. Nemažai  stovyklos veiklų buvo skirta gamtos 
mokslams: biologijai, chemijai, fizikai. Vaikai atliko įvairių 

laboratorinių darbų, aiškinosi, kuo skiriasi produktas, jei jis 
yra natūralus, organiškas ar ekologiškas, gamino rankų darbo 
šampūną ir individualiai iš eterinių aliejų kūrė jam kvapą, darė 
dantų valymo miltelius, sužinojo, kas bendro tarp akių lęšių ir 
tualeto gaiviklio, pasigamino ekologiško vonios kambario 
gaiviklio. 

Rankų dezinfekcija ir asmeninė higiena šiuo laikotarpiu labai 
reikšminga. Stovykloje per gyvenimiškus pavyzdžius, pasitelkę 
mokslą, stovyklautojai aiškinosi, kuo svarbi asmeninė higiena, 
tyrinėjo bakterijų kolonijas.  

Atlikdami fizikos eksperimentus, mokiniai gilinosi į Niutono 
išradimus, pasigamino nei skystį, nei kietą kūną – o taip vadinamą 
neniutoninį skystį. Susipažino su klampumu, sužinojo, kaip jį 
veikia temperatūros pokyčiai, stebėjo, kaip kinta iš kukurūzų 
krakmolo pasigaminta masė: suspaudus ji elgiasi kaip kietas 
kūnas, atlaisvinus – teka kaip skystis. Per biologijos dieną 
stovyklautojai konstravo 3D augalo ląstelės modelį. Kaip pastatas 
susideda iš plytų, taip kiekviena gyva būtybė – iš ląstelių. Vaikai 
sužinojo, kodėl mitochondrija yra ląstelės „powerbankas“, kodėl 
branduolys yra ląstelės valdymo centras, o Goldžio kompleksas 
yra tarsi ląstelės pašto skyrius.   

Nepamirštos ir technologijos bei inžinerija. VšĮ „Eduplius“ 
edukaciniame užsiėmime „OZOBOT robotukai“ vaikai mokėsi 
kritinio ir informacinio mąstymo, ugdėsi kūrybiškumą. Robotukų 
funkcijas (sekti juodas, raudonas, žalias ir mėlynas linijas) vaikai 
galėjo nupiešti patys. Optinis sensorius nustato spalvą ir 

robotukai atlieka vieną iš 29 skirtingų veiksmų. Taip vaikai 
susipažino su programavimo pradžiamoksliu, išbandė robotų 
kodavimo galimybes.  

Dar vienas užsiėmimas – alchemijos pradžiamokslis. Esminis 
chemijos ir alchemijos skirtumas yra tas, jog alchemikai manė, jog 
cheminis procesas vyksta ne tarp cheminių junginių, bet tarp 
magiškų jų elementų ir savybių, o cheminiai procesai priklauso 
nuo atliekančio asmens valios savybių. Laboratorinio darbo metu 
vaikai bandė išrasti tirpalą, kuris monetą paverčia spindinčia (tarsi 
ji būtų ką tik nukalta). 

Visi eksperimentai, veiklos ir laboratoriniai darbai buvo 
organizuojami taikant patyriminį mokymo metodą. Stengtasi 
suteikti vaikams žinių ir gebėjimų, kuriuos galima pritaikyti 
kasdieniame gyvenime, skatintas jų natūralus domėjimasis 
STEAM krypties mokslais. 

Stovykla iš dalies finansuota Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto 
lėšomis.● 

JULIJA MUNINGIENĖ, STOVYKLOS ORGANIZATORĖ 
 

Nuotraukos stovyklos organizatorių 

STE(A)M STOVYKLA „EUREKA“  

 



 
Rugsėjo 22 d. S. Daukanto gimnazijoje 
vyko draugiškos Didždvario ir S. Dau-
kanto gimnazijų komandų krepšinio 
varžybos.  

Sveikiname didždvariečius! Jie rezultatu 
113:78 nugalėjo daukantiečius.  

Mindaugas Dabkevičius, fizinio ugdymo 
mokytojas ● 

SVEIKINAME!  

 

Didždvario gimnazijos mokiniai prisijungė prie Lietuvos 
iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

Šią iniciatyvą palaikydami pradėjome žygiais į Salduvę ir BLIC 
tinklinio turnyrais lauko tinklinio aikštelėje. IA  ir III klasių 
mokiniai, vadovaujami abiturientės Gretos Balčiūnaitės, 
mokėsi šokti zumbą. 

Iniciatyva tęsis ir spalio mėnesį. Kviečiame prisijungti ir 
pertraukas leisti aktyviai. 

Rima Kasiliauskienė, fizinio ugdymo mokytoja ● 

„AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, 
SVEIKAI“  



EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO 
SAVANORIAI 

2020-2021 M.M. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE SAVANORIŠKĄ TARNYBĄ ATLIEKA TRYS SAVANORIAI:              
ANA NEMSADZE (SAKARTVELAS), FURUZA HASANLI (AZERBAIDŽANAS) IR  ÖMER YAKABAĞI (TURKIJA).  

 

 

Name, surname: Ana Nemsadze 

Data: 18/01/1992 

Nationality: Georgian ქართველი 

Education: Bachelors of English philology 
(2010-2015). Master’s in Public 
Administration (just enrolled) 

Achievements in education: I am a FLEX
(GHSEP) alumni. Have successfully 
completed programs at the University of 
Michigan on negotiation skills and 
strategies, as well as Cambridge 
University Press MENA webinar series 
About Formal and nonformal methods of 
teaching. 

Hobby: love reading, listening to good 
music, traveling, practicing yoga, painting, 
planting, decorating, hosting and 
organizing events. 

Favorite festival: Easter and Christmas 

For the past few years, I am actively 
involved in volunteering in various 
projects. Have some experience working 
with NGO’s, with formal and non-formal 
associations. My volunteering career 
started in the USA, as an exchange 
student and have received President 
Obama’s Volunteer Service Award and is 
continuing successfully almost for 10 
years. The field of volunteering was 
various. Starting with helping at school IT 

department to organize a 
computer lab for the upcoming 
school year, including 
organizing complimentary 
dinners for veterans and 
creating events for Nursing 
home for elderly people. I was 
helping Art’s Honor Society 
club to organizing art classes 
for the children and also have 
participated in a musical 
“Grease”. Several years ago, 
during one of my first visits in 
the Kakheti region, Georgia, I 
have discovered a small 
shelter for homeless kids. I will 
never forget their bright eyes 
when my friends and I were 

sharing stories about travelling and 
studying abroad. We promised each other 
to give those children even one happier 
day in their lives and once in a year we 
collect books, items for school needs, 
presents for birthdays, some toys and 
food. 

In my opinion, if you want some changes 
for good, first, you need to provide a 
better education for children and young 
people, because they are the future of 
the world.  As a volunteer, my former 
experiences working in the non-formal 
organization HERA IXX, included raising 
awareness of young people’s sex lives and 
women’s reproductive systems. With a 
great team work we have produced 
informational brochures and with the 
help of a professional phycologist have 
researched a better approach with 
children at school to organize small talks 
and dialogs about these topics. The most 
exciting part is the feedback, when you 
see that they are following, it means 
you’ve touched the slightest part of your 
goal. 

I am also actively involved in working with 
formal organizations. For example, 
CONNECT Aviation – Route development 
Forum in February 2018. This was my first 
biggest event I have ever hosted. I was 
involved in planning and preparing the 

whole process of the forum. Total 500 
guests came from all over the world and 
everything needed to be organized 
perfectly. The team from France was 
amazing and I have learned a lot while 
working with them. 

For me it is always a pleasure and fun to 
present my country to different people. 
As much as I adore Georgia, with its 
culture and traditions, with its incredible 
nature and hospitality, it’s always 
mandatory to fill up your mind with 
different cultures and visions and bring 
home some good experience to share it 
with your people. Participating this 
project will give the opportunity to figure 
out main point of success in European 
lifestyle. I will try to figure out the 
formula of your well-being theory and to 
compare to ours. It will show me the 
picture what can I bring to my people to 
do better, to have better community and 
be more successful. Georgians have a lot 
of resources of everything in every field, 
but we need more experience and 
knowledge how to do things better so 
here I am learning and putting up a little 
part of myself to create better 
community. 

We Georgians, love guests and it’s a well-
known fact about our soul of hospitality. 
Guest is god for each of us, we always try 
to welcome foreigners with an open arms 
and big smile, we share a lot of love, 
warm words and spread the happiness, in 
the end of the day it is what makes 
persons day blessed and happy. 

საქართველო და ლიეტუა , Saqartvelo 

and Lietuva have its own similarities and 
differences, we are like brother and 
sister. But first of all, we are so proud to 
have a courage to call each other by our 
original names. History of fighting all the 
time for the freedom made our 
characters brave and undefeated. For 
now, I am a guest here, am still 
discovering new details of your history 
and lifestyle, wondering around the city 
and visiting interesting places, I am sure 
that I will feel home in a month or two.● 

 



 

 

My name is Furuza Hasanli. I am 26 years 
old. I am from Azerbaijan. I was born in 
Ganja- the second largest city of 
Azerbaijan, but I studied in Baku between 
2012 and 2016 years. My profession is 
English literature and language teacher. I 
graduated from Azerbaijan University of 
Languages in 2016. I try to grab every 
useful information for being well-
informed person that’s why I spend my 
time to learn new graphic design 
programs, read books and, learn new 
languages, watch movies and surf on 

Internet and find interesting 
information. As well as, I think 
spending free times are linked 
to personal life style and life 
goals and my hobbies allow me 
to express my emotion and 
solidarity with other people. 

I would like to introduce about 
my volunteering experiences. 
As a volunteer I have been to 
Turkey for six weeks via AIESEC 
in 2018 and that project called 
Speaking club. As well as, in my 
country I had been working in 
non-governmental 
organization and I had been 
attending different events 
there. And I have just started a 

new volunteering project in Lithuania. 

Why I like to be volunteer? In most cases, 
at the first stage of my life in a new 
country, I get a chance with merging into 
the new culture and integrating into the 
new society. Volunteering activity help 
me to interact with different people, 
especially in the workplace, where other 
volunteers and locals predominantly 
work. Being a volunteer like working in an 
international company. 

I have different working experiences in 

various realms. In 2017 I worked as 
English teacher in my hometown. I taught 
teenagers and children and helped 
student for preparing their lessons. Then I 
moved to Baku – the capital of Azerbaijan 
in 2019 and I started work as Logistics 
Specialist in a local branch of American 
company. And my last job was graphic 
designer before coming to Lithuania. 

There is no little room for doubt that 
Lithuania is one of the safest countries in 
the world. There is no little room for 
doubt that Lithuania is one of the safest 
countries in the world. However, it will be 
help to elaborate on both positive and 
negative effects of daily life from a 
cultural perspective. In addition, rising of 
the educational system competency is the 
main point for me, I can learn new ways 
of effective educational system from 
Lithuania. In these years, there is 
recognition that English is the dominant 
global language and that's undeniable 
that Lithuanian people have one of the 
best rate of knowing English. It is 
wonderful chance for improving my 
English and gain new language from local 
people. Both can ascend the possibility of 
a brighter job prospect. ● 

I'm Ömer Yakabağı, a 24 years old English 
Teacher from Antalya/Turkey.  I've 
graduated from Akdeniz University 
English Language Teacing and worked in 
'International Sports Tourism' in 2019-
2020.  

First of all, As a volunteer, I am so glad to 

be a part of such a nice radio 
project in Šiaulių Didždvario 
gimnazija. I love voice 
recording for documentaries 
and singing. That's why, I 
really love here! I am sure we 
will be performing great 
programs. Actually, it has 
been my first 'Foreign 
Country' experience in my 
life. That's why, it is exciting 
process for me. But I can 
clearly say that I feel so 
peaceful here. The natural 
beauty along with fresh air 
makes me feel relaxed every 
day, every moment. I look 
forward to explore all around 

Lithuania! For my volunteering 
experience, I have worked in the language 
center for 'Foreign Language Teaching' in 
Istanbul University for two years. And, I 
have been volunteer in various 
kindergartens in Turkey to teach English. 
As for hobbies, I love cycling and 

basketball. Even, I have been 
professionally cycling for 6 years!  I also 
love reading philosophy books and 
listening to classical music as well as 
Turkish Folk Music.  For the language 
part, I can speak Turkish, English, Italian 
fluently. As a language teacher, I really 
love languages and focus on Lithuanian 
now! Furthermore, I would love to 
practice Lithuanian with a local friend! For 
my career side, I have been improving 
myself on 'Business Management and 
Administration & Sales&Marketing' as 
well as giving private lessons and 
translating on Turkish, English and Italian 
languages. I am also trying to improve my 
IT skills with HTML&CSS and Javascript.● 

 

 



Ex nihilo nihil fit 

 

Vilniaus g. 188 
Šiaulių m. 

Telefonas (8-41) 431514  
Faksas (8-41) 431424  

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

P. ŠIRVIUI – 100 

 

A. J. Greimo skaitykloje veikia literatūros 
paroda, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-
osioms gimimo metinėms.  

Tai vienas žinomiausių ir mylimiausių 
lietuvių poetų, turėjęs tikrą Dievo 
talentą. Savo eilėraščiais jis tirpdė 
abejingumą, šildė ne vieną vienišą širdį. 
Iki šiol per Lietuvą skamba pagal jo eiles 
kurtos dainos, jo poeziją skaito ir jaunas, 
ir senas. ● 

DIDŽDVARIEČIAI –
  „ŽALIOSIOS OLIMPIADOS” 

DEŠIMTUKE PIRMIEJI!  

Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ tikslas 
– įtraukti jaunus žmones į Žemei naudingą 
veiklą, ugdyti ekologinį sąmoningumą. 
Mūsų gimnazijos mokiniai kasmet 
dalyvauja šioje olimpiadoje. 

Džiugu, kad  gimnazijos komanda pateko į 
geriausiųjų šalies dešimtuką ir tapo 
pusfinalio lyderiais. ● 

MIELI MOKINIAI, ŠIUO LAIKOTARPIU BŪKIME 
ATSAKINGI IR RŪPINKIMĖS SAVO BEI 

APLINKINIŲ SVEIKATA! DĖVĖKITE KAUKĘ. 
LAIKYKITĖS SAUGAUS ATSTUMO. PLAUKITE IR 

DEZINFEKUOKITE RANKAS. 

 Į gimnaziją ateiti negalite, jei karščiuojate, sergate ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų ligomis, turite kitų užkrečiamųjų 
ligų požymių, jei  jums privaloma izoliacija. 

 Į gimnaziją įeinate tik dėvėdami kaukę. 

 Į gimnaziją įeinate tik pro jūsų klasei nurodytas duris, o 
išeinate nurodyta kryptimi. 

 Įėję į gimnaziją, dezinfekuojate rankas.  

 Savo daiktus, viršutinius rūbus paliekate spintelėje, rūbinėje. 

 Įėję į kabinetą, dezinfekuojate rankas. 

 Kaukę dėvite judėdami koridoriais, išėję iš pamokos į tualetą. 

 Į  valgyklą einate tik jums nurodytu laiku.  

 Kaukę dėvite eidami į valgyklą, stovėdami valgykloje eilėje.  
Tik atsisėdę prie stalo valgyti, kaukę nusiimate. 

 Jei išeinate į miesto maitinimo įstaigą, išeinate nurodyta 
kryptimi ir dėvite kaukę. 

 Kaukę dėvite būdami skaitykloje, bibliotekoje. 

 Judėdami koridoriais,  laikotės dešinės pusės. 

 Į klasę įeinate tik pakvietus mokytojui ir išeinate iš klasės tik 
leidus mokytojui. 

 Vykdote mokytojų nurodymus (dėl mobiliųjų telefonų 
naudojimo, dėl praktinių darbų atlikimo ir kt.). 

 Stenkitės bendrauti tik su savo klasės mokiniais. 

 Bendraudami lauke, laikotės 1 m atstumo,  uždaroje patalpoje 
– 2 m atstumo  ar dėvite kaukę. 


