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Didždvario gimnazija pirmąjį 

pusme� palydėjo su daugybe 

mokinių laimėjimų. Olimpia-

dos, konkursai, įvairūs pasie-

kimai verčia didžiuo!s mūsų 

gimnazistais. Sveikiname 

visus pasižymėjusius, jų 

mokytojus ir dėkojame už 

Didždvario gimnazijos vardo 

garsinimą! 

Pirmojo pusmečio pabaiga – 

tai refleksijos laikas.  

Didždvario gimnazijos pirmokė 

Fausta Roznytė apie savo 

pa�r� kalba taip: „Pirmasis 

pusme�s, be abejonės, nebu-

vo lengvas. Džiugu, kad visuo-

met šalia buvo klasės draugai, 

vyresni mokiniai, kurie palaikė 

ir neleido paklys� naujovių pa-

saulyje.“ Jai labiausiai įsiminęs 

renginys – tai sausio 13-osios 

minėjimas mokykloje. „Jo me-

tu pasitaikė viena nuosta-

biausių progų mano gyveni-

me – galimybė bendrau� su 

žmonėmis, kurie viską išgy-

veno patys“, – teigia mergina.  

Antrąjį pusme� Fausta �kisi 

geriausių rezultatų, nes „įde-

da kiek galėdama daugiau 

pastangų“. Ji teigia, kad �k 

gavusi rezultatus galės nu-

spręs� ar padarė viską, kad 

pasiektų savo �kslus, o gal 

dar reikia pasisteng�.  

Smagu maty� tokius atsakin-

gus pirmokus. 

Trečiokas, TB1 seniūnas ir 

protmūšių organizatorius 

Martynas Bartkus džiaugiasi 

pirmo pusmečio rezultatais ir 

pasirinkimu bū� TB progra-

moje. Per šį pusme� Marty-

nas jaučiasi daug išmokęs: 

„Patobulėjau ir dalykuose,  

kurių mokausi, ir kasdieniame 

gyvenime, t.y. pradedu žvelg� 

į pasaulį kitu – globališkesniu  

kampu. Be protmūšių jam i�n 

įsiminė jaukumo savaitė: 

„Seimas kartu su komitetais 

padirbėjo puikiai”. 

Ketvirtokas Jonas Kulikauskas 

jaučia artėjančių egzaminų 

atsakomybę: „Praėjus pir-

mam pusmečiui vis dažniau 

žiūriu į praei� ir su dideliu 

nerimu į atei�”.  

S�prybės abiturientai! 

Svarbu, kad gimnazijoje 

jaučiamės puikiai, siekiame 

geriausių savo rezultatų ir 

�kslingai tobulėjame.  

Sėkmės antrąjį pusme�! 



 

vos persitvarkymo sąjūdžio vei-
kėja Irena Vasinauskaitė, moky-

tojai Vincas Tamašauskas ir Rai-
mundas Jaseliūnas. Mokiniai tu-

rėjo galimybę $esiogiai paben-

drau$ su žmonėmis, kūrusiais to 
meto istoriją, išgirs$ jų pasakoji-
mus, užduo$ juos dominančius 
klausimus. 

Penkias valandas trukusiame at-

min$es vakare gimnazistai žaidė 
komandinius žaidimus, dalyvavo 
protų kovose, surengtoje karao-
kės valandoje, kurios metu 
skambėjo Atgimimo laikotarpio 
dainos. Taip pat surengtas $esi-
oginis $ltas su Lietuvos ambasa-
doriumi Indijoje Laimonu Tallat-
Kelpša. „Neginkluoto pilie$nio 

pasipriešinimo atmin$es“ fil-
mų programa pasiūlė pažiūrė$ 
biografinį filmą „Gandhi“ ir 
Raimundo Banionio filmą „Vai-
kai iš Amerikos viešbučio“. 

Atmin$es vakaras – originali 
istorinės atmin$es įprasmini-
mo forma – gimnazistams lei-
do ne $k išsamiau susipažin$ 
su įvykiais prieš 23-ejus metus 
sukrėtusiais Lietuvą, bet ir pa-

jus$ Atgimimo laikų dvasią, su-

pras$, kad istorija, tai ne $k 
faktai ir skaičiai. Istoriją kuria 
realūs žmonės, jų ryžtas, pas-
tangos ir pasiaukojimas. 

Sausio 10 d. Didždvario 
gimnazijoje surengtas 
„Neginkluoto pilie�nio 
pasipriešinimo atmin-

�es vakaras“. Šis rengi-
nys buvo skirtas ne �k 
prisimin�, bet ir su-
pras� Sausio 13-ąją vy-

kusius įvykius, jų reikš-

mę ir svarbą Lietuvai. 

Vakaras prasidėjo Didž-

dvario gimnazijos pilie-

$škumo pagrindų mo-

kytojo Vaido Bacio pra-

nešimu „Sausio 13-oji – 
gedulo ar pergalės diena“. 
Apžvelgta Lietuvos rezistencijos 
ir atgimimo istorija, dainuojan$ 
revoliucija, kovo 11-osios ir 
sausio 13-osios įvykiai. Pažvelg-

ta į Ukrainoje kylan< visuomen-
inį judėjimą – neginkluotą pilie-

$nį pasipriešinimą. 

Vienas labiausiai gimnazistų 
lauktų to vakaro renginių – „Gy-

voji biblioteka“, kurios „knygo-

mis“ tapo Sausio 13-osios įvykių 
dalyviai – Kovo 11-osios Akto 
signataras Donatas Morkūnas, 
Šiaulių miesto tarybos narys, 
Šiaulių Garbės pilie$s Kazimie-

ras Šavinis, Parlamento gynėjai– 
savanoriai Vaclovas Vaitekūnai-
$s ir Ramu$s Jaraminas, Lietu-
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Sveikiname Faustą Roznytę 
respublikiniame mokinių ir 
mokytojų fes$valyje „Išjunk 

šviesą” laimėjusią nominaciją 
„Už meistrišką emocijos 
perteikimą”. Dėkojame 

mokytojai Jovitai Ratnikienei. 

 

Sveikiname Dovilę Skačkovaitę 
fotografijų konkurse „Tėvynė” 
nugalėjusią vieningiausio ciklo 
nominacijoje. Dovilė konkursui 

pristatė ciklą „Vienu ritmu”. 
Darbai buvo eksponuojami 
Šiaulių universiteto Dailės 

galerijoje. Konkursą organizavo 
Šiaulių universiteto Menų 

fakultetas. Dėkojame mokytojai 
Jovitai Ratnikienei. 

 

Nemira Žilinskaitė (Im) 
respublikinėje viktorinoje  
„Po žvaigždėtu dangum”          

laimėjo III vietą. 
Dėkojame mokytojui Egidijui 

Adomaičiui. 

2 psl. 

Sausio 13-ąją minėdami Lietuvos laisvės 

gynėjų dieną Šiaulių Didždvario gimnazi-

jos mokytojai ir mokiniai prisijungė prie 

iniciatyvos „Neužmirštuolė” ir į švarkų 

atlapus segėsi popierinį šios gėlės žiedelį. 

Kaip sakė vienas iš akcijos iniciatorių: 

„Svarbu, kad žmonės supranta, jog laisvė, 

kuria šiandien džiaugiamės, buvo iškovota 

ir kad 

turime 

prisimin$ 

bei pag-

erb$ už ją 

pasiau-

kojusius žmones. Įsisegę neužmirštuolės žiedą, parodysimi vienas kitam, 

kad mes visi atsimename, jog tai – mūsų bendrystė“. 

Kaip ir kasmet, minint Laisvės gynėjų dieną gimnazijos languose uždegtos 

žvakutės. Mokiniai dalyvavo įvairiuose minėjimo renginiuose. 
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Didždvario gimnazija išleido 
2014 m. kalendorių, kuriame 

surinktos įsimin$niausios 
praėjusių metų akimirkos. Už 

nuotraukas dėkojame 
Martynui Jaugelavičiui (TB1). 

SVEIKINAME! 



 

Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai dalyvauja 
edukaciniame projekte „Jaunimo informavimas apie 
chemikalų naudojimo buityje poveikį aplinkai ir galimas 
alternatyvas“. 

Projekto koordinatorė Erika Glazačiovaitė gimnazistams 
pasakojo apie buityje naudojamų cheminių priemonių 
daromą poveikį gamtai ir žmogui. Mokiniai sužinojo, kad 
net ir reklamuojamos ekologiškos bui$es valymo prie-
monės gali bū$ visai neekologiškos, o natūralios prie-
monės yra ne $k pigesnės, bet ir draugiškesnės aplinkai. 

Natūralias priemones galinčias pakeis$ cheminius vali-
klius pristatę projekto organizatoriai parodė kaip nau-
dojant actą, citrinų sul$s, druską, sodą, alyvuogių aliejų, 
rozmariną, vandenilio peroksidą galima išvaly$ viryklę, 
kriauklę, langus, kilimus, grindis. Gimnazistai patys 
išbandė natūralias priemones - valė batus, blizgino langus. 

Pasak akcijos organizatorių – svarbu išmok$ gyven$ tausojant aplinką ir saugant brangiausią savo tur-tą– 
sveikatą. 

Į šį edukacinį projektą įsitraukė 50 Lietuvos mokyklų, Šiaulių miestui atstovauja Didždvario gimnazi-
ja.Griniaus progimnazija, Panevėžio Vyturio progimnazija ir Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija 

 

Didždvario gimnazijos biblio-

teka pakvietė gimnazijos ben-

druomenę į skaityklą susi-
pažin$ su „Metų knygos“ 

rinkimuose dalyvaujančiomis 
knygomis.  

Gimnazijos bibliotekos vedėja 
Rima Dranickaitė susirin-

usiems pristatė knygas. Savo 
įspūdžiais dalijosi esami ir 

buvę gimnazijos mokytojai, 
administracijos darbuotojai - 
visi, kurie laisvalaikį sieja su 

grožine literatūra. 

3 psl. 

dollars was made. We thought 
that it would be a great chance 
to help those people. We 
searched for the informa$on 
what would be the best way to 
help the vic$ms. The organisa-
$ons that were working there 
(par$cularly – Red Cross organi-
sa$on)  announced that finan-
cial help would be the best, 
because sending products to the 
Philippines where the transport 
system was mainly destroyed 
would be complicated – the aid 
had to be centralised with the 
help of money. Therefore, we 
started to brainstorm what is 
the best way to collect as much 
money as possible. We thought 
of charity boxes which would be 
placed in the corridors of our 
school, but we abandoned this 
idea because the previous prac-
$se in our school shows that it 
does not aLract much money. 
Finally, we decided to make 
presenta$ons in every class, so 
that students would get enough 
informa$on about the tragedy 
and would decide whether they 
want to contribute or not. The 
organisa$on that we decided to 
donate to was the Red Cross of 
Philippines. Its’ goal was to en-
sure food, clean water, shelter 
and medicine for 100 000 affect-

The human‘s nature is to look 
only around himself and care 
only about his own environ-
ment. CAS tries to make stu-
dents be different by developing 
caring and open-mindedness in 
everyday life.  

The ac$vity that I am going to 
write about is closely related to 
the IB mission of intercultural 
understanding – me Dovydas 
Jokšas and my classmates – Vaiva 
Zokaitė and Karolina Vitkevičiūtė 
- were doing fundraising for the 
vic$ms of typhoon Haiyan in 
Philippines. 

Two months ago Vaiva Zokaitė, 
my classmate, offered me to 
organise a fundraising ac$on in 
Didzdvaris gymnasium to help 
vic$ms in Philippines. Typhoon 
Haiyan hit the islands of Philip-
pines on the 8th of November 
with the speed of 300 km/h. 
Many big ci$es in the country 
were destroyed, including the 
infrastructure – transport, 
healthcare, educa$on and many 
other systems. It was the deadli-
est natural disaster in the history 
of Philippines, because at least 
6000 people were killed and few 
thousands are s$ll missing. Over 
a million lost their homes, many 
have lost their jobs and families. 
The damage of millions of US 

ed families. 

In Didzdvaris gymnasium there 
are over twenty classes, thus it 
was not easy to organise 
presenta$on for every one of 
them. With the help of four our 
gymnasium‘s class coordinators 
we arranged the $me of 
presenta$ons in every class 
mee$ng – all coordinators ac-
cepted this idea very well. From 
the 18th of November the 
presenta$ons started. At first 
we were not sure if the stu-
dents in classes will be interest-
ed in these presenta$ons and 
the idea itself. As we started 
the presenta$ons, we were 
pleasantly surprised how nicely 
students accepted it. It was 
great to see how willingly many 
students were dona$ng the 
money to help the people who 
are over 9000 km away from 
Lithuania. AXer few days from 
the start of our ac$on, due to 
the huge load of work, our 
classmate Karolina Vitkevičiūtė 
joined to help us.   

AXer four weeks of hard work 
we have made an extra presen-
ta$on for the teachers of our 
gymnasium and by that ended 
the fundraising. The very last 
part of our project was to count 

Dovydas Jokšas  
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the money and send it to the Red 
Cross – we have counted 950 
Lithuanian Litas which was a huge 
amount of money taking into 
account that it was donated by 
the community of school. Just 
aXer the Christmas we sent the 
money to the Lithuanian Red 
Cross from where it was trans-
ferred to the Red Cross of Philip-
pines. 

Such events as this are a great 
way to help other people. AXer 
this voluntary ac$on the three of 
us were really happy of the result 
we achieved. It was a great exam-
ple for us that with a lot of effort 
so much can be done – for the 
money that we donated a few 
thousands of food ra$ons or a 
few hundreds of medical kits can 
be bought. We understood how 
easy it is some$mes to improve 
the life of others. 

 



 

senai, iki šiol gyvi 
žmonės, kurių gyveni-
mus paveikė ar$miau-

sių žmonių netek$s.  

Šio filmo autoriai, 
Didždvario gimnazijos 
mokiniai: Tomas Bula-

chas (režisierius), Ha-

roldas Bagdonas (mon-

tuotojas), Domantas 
Morkys (operatorius), 
pagalbininkai: Jorinta 
Kazlauskaitė, Dovydas 
Jokšas, Andra Gavėdai-
tė. Filmuko kūrėjus 
konsultavo gimnazijos 
istorijos mokytoja Valda Kizevi-
čiūtė.  

Filmo kūrėjai apdovano$ Tarp-

tau$nės komisijos nacių ir sovie-

$nio okupacinių rėžimų nusikal-
$mams Lietuvoje įver$n$ ir Rad-

viliškio Vaižganto progimnazijos 
Tolerancijos ugdymo centro 
diploma už dalyvavimą konkur-

se, skirtame prisimin$ Lietuvoje 
gyvenusią didžiulę žydų ben-

druomenę bei jos tragišką likimą 
Antrojo pasaulinio karo metu. 

Minėjimo dalyviams išdalin$ ak-

menukai, kuriuos kaip atminimo 
simbolį paprašyta padė$ prie 
Šiauliuose buvusio žydų geto 
vartų. 

Sausio 27 d. Didždvario  gimna-

zijos skaitykloje vyko Tarptau�-

nės Holokausto aukų atminimo 
dienos minėjimas. 

Apie istorinę šios dienos reikš-

mę susirinkusiems pasakojo 
gimnazijos pilie$nio ugdymo 
mokytojas Vaidas Bacys.  

Savo šeimos, patyrusios to laik-
mečio baisumus, istorija dalinosi 
Didždvario gimnazijos mokinys 
Leon Segal.  

Renginio metu pristatyta filmo 
apie Idą Vileikienę premjerą. 

Ida Vileikienė – žydų tautybės 
moteris, kuri buvo išnešta iš 
Šiaulių geto ir išgelbėta, kai jai 
buvo  2 metai. Ida Vileikienė 
pasakojo, kad nors pa$ ir negali 
atsimin$ nei geto, nei savo šei-
mos, pasakojimų nuotrupos 
likusios atminty iki šiol aitrina 
neužgyjančias žaizdas.   

Idos Vileikinės pasakojimas apie 
gyvenimą su-siklosčiusį praradus 
ar$muosius, žmones, kurie gel-
bėjo ir priglaudė tėvų netekusią 
mergaitę, bandymą sužino$ bet 
kokios informacijos apie šeimos 
ir giminių likimus mokiniams liu-

dijo, kad $k iš vadovėlių ir filmų 
pažįstama istorija apie masines 
žydų tautybės Lietuvos gyven-
tojų žudynes vyko ne taip jau 

1945 metais sausio 27 dieną bu-

vo išlaisvinta Aušvico (Osvenci-
mo) koncentracijos stovykla, ku-

rioje naciai 1942-1945 m. sunai-
kino daugiau kaip pusantro mili-
jono žmonių, daugiausia žydų. 
Ši diena Jung$nių Tautų Organi-
zacijos buvo paskelbta Tarptau-

$ne  Holokausto aukų atminimo 
diena.  

Taip ke$nta prisimin$ ir įpras-
min$ Antrajame pasauliniame 
kare nacių vykdytų masinių žu-

dynių aukas. Pritardamas šiam 
sprendimui JT buvęs generalinis 
sekretorius Kofis Ananas, teigė, 
kad toks gyvos atmin$es išsau-

gojimas padės išveng$ genocido 
aukų ateityje.  

4 psl. 
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Vasario 3 d. gimnazijoje įvyko 
10 -12 klasių mokinių istorijos 

olimpiados „Tau$nis 
atgimimas: nuo spaudos 

draudimo įvedimo iki Vasario 
16-osios akto paskelbimo“ 

mokyklos turas. 

 

Šiaulių miesto istorijos 
olimpiadoje vasario 11 d. 

gimnazijai atstovaus: 

Vilius Norvaišas - IIId 

Akvilė Aromaitytė - IIId 

Dovilė Skačkovaitė - IVd 

Mažvydas Šiuparys - IIId 

Simona Jasaitytė  - IIm 

Aura Lomeikaitė - Iia 

 

Sveikiname Mantą 
Ramanauską Šiaulių miesto 

fizikos olimpiados 11 kl. 
grupėje užėmusį III vietą ir 

Justą Glodenį - 12 kl. grupėje 
pelniusį II vietą. 

Dėkojame mokytojui Egidijui 
Adomaičiui. 

 

Sveikiname Šiaulių miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų              
9-12 kl. mokinių biologijos 
olimpiados nugalėtojus: 

10 kl. grupėje  

I vietą užėmė Jus�na 
Taujanskaitė, 

II vietą - Goda Striogaitė. 

11 kl. grupėje 

II vietą - Mantas Jokubai�s, 

III vietą - Jorinta Kazlauskaitė 

12 kl. grupėje 

I vietą - Mindaugas 
Vaitkevičius 

Sveikiname mokinius. 
Dėkojame mokytojai Irinai 

Barabanovai. 

 SVEIKINAME 

OLIMPIADŲ 

LAIMĖTOJUS! 
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Didždvario gimnazija siekia 
s�prin� mokinių demokra�nį 
ugdymą.  

Numatytas veiksmų planas ne 
$k mokinių savivaldos seimo 
veiklos, bet ir klasės savivaldos 
s$prinimui.  Mokinių seimo 
nariai ir prezidentė lankosi 
klasių valandėlėse, informuoja 
apie naujas iniciatyvas, 
renginius. Organizuojami 
seminarai, konferencijos, 
diskusijos; mokinių interesai 
atstovaujami priimant svarbius 
mokyklos bendruomenei 
sprendimus. 

Demokra$nis ugdymas – tai vis 
didesnio visuomenės bei 

ekspertų dėmesio sulaukian$ 
alternatyvaus ugdymo forma, 
grindžiama suaugusiųjų ir vaikų 
lygybės bei abipusės pagarbos ir 
mokinių laisvės rink$s ugdymo 
turinį principais. Demokra$nių 
mokyklų pa$r$s liudija, jog šie 
principai iš esmės keičia mokinių 
motyvaciją moky$s ir padeda 
aug$ išsilavinusiai bei pilie$škai 
aktyviai jaunajai kartai, 
gebančiai im$s XXI a. iššūkių. 

Siekdama plėto$ demokra$nio 
ugdymo principų taikymą 
Lietuvos mokyklose, Sėkmės 
mokykla parengė projektą 
„Pilie$škai aktyvios visuomenės 
kūrimas diegiant demokra$nio 

5psl. 

D�
���	����̇	
�����	 

Sausio 10 d. Šiaulių m. vyko 
Šiaulių miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 9-12 kl. 
mokinių chemijos olimpiada. 
Sveikiname didždvariečius, 
pelniusius prizines vietas! 

9 kl. grupėje. III vieta - Vytenis 
Šliogeris. 

10 kl. grupėje. III vieta - 
Jus�na Taujanskaitė. 

11 kl. grupėje. I vietą - Mantas 
Jokūbai�s. 

12 kl. grupėje.I vieta - Justas 
Glodenis. II vieta - Mindaugas 

Vaitkevičius. 

Dėkojame mokytojai Virginijai 
Savickaitei. 

 

Sausio 7 ir 13 d. Didždvario 
gimnazijoje vyko II - III klasių 
anglų k. olimpiada. Remian$s 

pakeistais olimpiados 
nuostatais pirmą kartą joje 

antrokai varžėsi kartu su 
trečiokais. 

Sveikiname nugalėtojus: 

I vieta - Kornelija 
Gasparaitytė, 3d.  Mokytoja 

A.Samsanavičienė 

II vieta - Vaiva Zokaitė, TB1. 
Mokytoja A.Chvostova. 

III vieta - Andrejus 
Kostarevas, 2p. Mokytoja 

T.Sviatkina. 
 

Sausio 22 d. Šiaulių miesto 
anglų kalbos mokinių 

olimpiada vyko Didždvario  
gimnazijoje  

I vietą laimėjo sausio 22 d. 
Šiaulių miesto anglų kalbos 

mokinių olimpiada vyko mūsų 
gimnazijoje  

I vietą laimėjo Vaiva Zokaitė. 

Mokytoja A.Chvostova. 
 

Sveikiname Ievą Poškutę 
(TB1) Šiaulių m. vokiečių 

kalbos olimpiadoje laimėjusią 
II vietą. 

Dėkojame mokytojai 
Danguolei Kuklai. 

Sausio	30	d.	Didždvario	gimnazijoje	svečiavosi	13	anglų	k.	mokytojų	iš	įvairių	Šiaulių	

gimnazijų	or	progimnazijų.	Jie	dalyvavo	metodinėje	dienoje,	kurią	organizavo	mūsų	

gimnazijos	anglų	k.	mokytojos.	Svečiai	stebėjo	po	2	anglų	k.	pamokas,	kurias	vedė	visos	

gimnazijos	anglų	kalbos	mokytojos,	po	to	dalyvavo	video-pokalbyje	„Literatūros	vaidmuo	

mūsų	gyvenime"	ir	aptarė	matytas	pamokas.	 

Tokia	patirties	sklaida	mieste	suorganizuota	pirmą	kartą.	 

Sausio	11-13	d.	mūsų	gimnazijoje	vyko	testavimas	pagal	"EcXel"	programą	dėl	vykimo	

mokytis	metams	į	JAV	I	klasių	mokiniams	iš	Klaipėdos,	Telšių,	Šiaulių	apskričių.	 

Į	III	turą	pateko	ir	8	mūsų	gimnazijos	mokiniai.	 

 SVEIKINAME 

OLIMPIADŲ 

LAIMĖTOJUS! 

ugdymo principus mokyklose“, 
kuriam finansavimas skirtas 
pagal Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo 
NVO programą. 

Projekte dalyvauja Vilniaus 
Užupio gimnazija, Šiaulių 
Didždvario gimnazija, Kauno 
Kazio Griniaus progimnazija, 
Panevėžio Vyturio 
progimnazija ir Klaipėdos 
Ąžuolyno gimnazija. 

Daiva Trijonienė, Neformaliojo švie�mo ir pagalbos skyriaus vedėja 

venimą strategijos principais 
(mokymosi veikla, vykstan$ bet 
kuriame amžiaus tarpsnyje sie-

kiant tobulin$ asmeninės, pilie-

$nės, socialinės ir profesinės sri-
$es kompetencijas). 

Projekto veiklose dalyvauja 
Didždvario gimnazijos IIb klasė. 
Mokiniai paruošė „minčių žemė-

lapius”: maisto, vandens, energi-

2013-2015 m. pagal Mokymosi 
visą gyvenimą programą 
Didždvario gimnazija įgyvendi-
na Comenius  �nklų projektą 
"Developing OPenEDUCA�onal 
regions for future-oriented 
learning and teaching Any�me, 
Anyplace, with Anybody, 
through Any de-
vice" (OPEDUCA).  

Projekto OPEDUCA metu mo-

kyklos administracija, moky-

tojai bei universitetų moksli-
ninkai sieks mokyklos pertvar-
kos bei švie$mo plėtros (į 
ugdymo procesą įtraukiant 
savivaldybes, visuomenines 
ins$tucijas bei verslo organi-
zacijas). Projekto metu bus 
siekiama mokinių gebėjimus 
bei žinias pavers$ įgūdžiais ir 
kompetencijomis, ugdy$ jau-

nimo verslumą ir ska$n$ va-

dovau$s mokymosi visą gy-

jos, pastatų ir kelionių temomis.  

Sausio 29 d. surengtas pirmasis 
mokinių susi$kimas su eksper-

tu - architektu Viktoru Peršinu, 
kuris papasakojo apie architek-

to specialybę, konsultavo „Pas-

tatų” temą analizavusią grupę. 

OPEDUCA	-	OPEN	EDUCATIONAL	AREA	 
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Adresas: Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai  

tel.	(8~41)	431514,	faks.	(8~41)	431424 
El.p.	didzdvaris@dg.su.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis Nr.5 
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Sausio 31 d. 

Didždvario 

gimnazijos aktų 

salėje vyko karaoke. 

Tai vienas iš 

Jaukumo savaitės 

užsiėmimų.  

 Sveikiname konkurso „ŽYNYS” nugalėtojus: 

• Kiprą Tallat-Kelpšą, I p kl. mokinį,  - I vieta 

• Kiprą Kušleiką, TB2 kl. mokinį, - II vieta 

• Martyną Jaugelavičių, TB1 kl. mokinį, - III vieta 

Kiprams linkime sėkmės respublikiniame konkurse 

„ŽYNYS”, vyksiančiame vasario 14 d. 

 Sveikiname Jorintą Kazlauskaitę (IIId), laimėjusią             

I vietą Respublikiniame raiškiojo skaitymo 

konkurse „Rodnaja rech” (Родная речь) 

nominacijoje "L.Tolstojus" ir II vietą nominacijoje 

„Laisvas skaitymas” ir Vilių Norvaišą (IIId) 

laimėjus I vietą nominacijoje „Laisvas skaitymas”. 

Dėkojame mokytojai Natalijai Ploshenko. 
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Sausio 29 d. Didždvario gimnazijoje a�darytas modernus „Muzikos klubas”. 

Lėšos jį įreng� surinktos visų, 2013 m. parėmusių gimnaziją pajamų mokesčio 

dalimi (2%). 
 

Dėkojame visiems 

parėmusiems 

gimnaziją.  

Pasirinktame moder-

nios, šiuolaikiškos 

mokyklos kūrimo kelyje 

jaučiame Jūsų  

pritarimą ir palaikymą.  

Tai padeda siek$  

užsibrėžtų $kslų  

įgyvendinimo. 

 

Sausio 24 d. Aktyvių mokinių klubas                 

Didždvario gimnazistus ir jų mokytojus pakvietė į  

KEKSIUKŲ MUGĘ. 

Pinigai, surinkti pardavus saldumynus, skirti 

Jaukumo zonai įrengti. 


