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ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS NAUJIENLAIŠKIS NR. 9 

Gegužės 23 d. abiturientams vyko paskutinė pamoka, kurią  tradiciškai vedė jų kuratorė 
Danguolė Kukla. Kartu išgyventi ketveri įdomūs, turiningi  metai, švęstos šventės, organizuoti 
renginiai (iš kurių įsimintiniausias, be abejo, Šimtadienio spektaklis, dar labiau visus suartinęs, 
atskleidęs ne vieno jaunuolio užslėptą talentą). Per ketverius metus (kaip ir kiekvienoje 
normalioje šeimoje) būta visko: ir džiaugsmo, ir ašarų, ir juoko, ir nusivylimų. Tai neišvengiama. 
Toks gyvenimas. Prieš kiekvienam pasukant savo gyvenimo keliu dar laukia paskutinis 
išbandymas – brandos egzaminai.  

Perėję gyvą koridorių, kurį ištiesę tautines juostas suformavo tautinių kolektyvo „Šėltinis“ 
šokėjai, abiturientai susirinko gimnazijos kieme. Naują gyvenimo puslapį verčiančius auklėtinius 
pasveikino ir sėkmės palinkėjo gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius. 

Jaunatviškai ir žaismingai gimnazistai dėkojo juos mokiusiems pedagogams. Juokėsi ir 
graudinosi ne tik šventę susirinkę stebėti gimnazistų tėveliai, mokytojai, bet ir patys 
gimnazistai.  

Šventę vainikavo   į orą paleisti balti balionai – taip simboliškai 96-oji gimnazijos abiturientų 
laida atsisveikino su gimnazija.• 
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Gegužės 27 d. vyko gimnazijos metodinė konferencija „Kolega kolegai: mokomės iš kitų“. Savo patirtį, įgytą įvairių seminarų, 
tarptautinių projektų metu, kolegoms pristatė gimnazijos mokytojai. Jie dalijosi įspūdžiais, supažindino su naujais metodais, 
praktiniais jų pritaikymo ugdymo veikloje būdais.  • 

Metodinė konferencija „Kolega kolegai“ 

Didždvario gimnazijai Šiaulių mero padėka  

Gegužės 7 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
Ch. Frenkelio viloje vyko popietė 
„Renkuosi ateitį dabar“. Šiaulių miesto 
gimnazistai pristatė atliktas praktikas 
įmonėse ir įstaigose, akcentavo jų naudą 
planuojant karjerą. 

Didždvario gimnazijai atstovavo ir savo 
veiklas pristatė III klasės mokiniai: Lukas 
Kvietkauskas, kuris dviejų dienų praktiką 
atliko Šiaulių respublikinėje ligoninėje (jis 
turėjo puikias sąlygas „pasimatuoti“ savo 
būsimą profesiją Šiaulių respublikinės 
ligoninės operacijų ir anesteziologijos 
skyriuje, stebėti atliekamą operaciją, 
Kuršėnų ligoninėje susipažinti su chirurgo 

darbu ir atlikti nesudėtingas užduotis), 
Lukas Meškauskas, kuris dvi dienas 
dalyvavo intensyviame profesiniame 
veiklinime Šiaulių apskrities priešgais-
rinėje gelbėjimo valdyboje (jis turėjo pui-
kias sąlygas „pasimatuoti“ savo būsimą 
profesiją, susipažinti su gaisrine įranga, 
technika, ugniagesių tarnybos sąlygomis, 
pagrindinėmis gaisrų ir nelaimių prie-
žastimis). Taigi vienas Lukas svajoja tapti 
mediku, o kitas – gaisrininku gelbėtoju.  

Refleksijoje mokiniai įvardijo, kad 
intensyvus profesinis veiklinimas jiems 
labai padeda planuojant savo ateitį, jie 
turi puikias galimybes darbo vietoje 

susipažinti su svajonių profesija, atlikti 
skirtas užduotis. 

Šiaulių Didždvario gimnazijai už nuoširdų 
darbą organizuojant ir didinant galimybes 
mokiniams pažinti darbo pasaulio 
įvairovę įteikta Šiaulių miesto savi-
valdybės mero Artūro Visocko padėka. 
Padėkos buvo įteiktos ir socialiniams 
partneriams, aktyviai bendradarbiau-
jantiems su gimnazijomis. • 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja  



 

 

26-OSIOS  „ŠĖLTINIO“ ABITURIENTŲ 
LAIDOS BAIGIAMASIS KONCERTAS 

 

Gegužės 22 d. koncertų salėje „Saulė“ vyko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ abiturientų koncertas 

„Kermošius“. Tai jau 26-oji „Šėltinio“ abiturientų laida. Kolektyvas gyvuoja 38 metus. 

Vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai, Greta Šveikauskaitė.  

Nuotraukos: Sonatos Ščiukinaitės • 
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Konkursas „Jūrų kelias 2019” 

Gegužės 2 d. Didždvario gimnazijos komanda dalyvavo konkurse „Jūrų kelias 2019“, kurį organizavo Lietuvos jūreivystės aukštoji 
mokykla. Užduotis (jūrinių mazgų rišimo, pirmos pagalbos suteikimo, virvės tempimo ir metlynio metimo ir kt.) komandos vykdė 
įvairiose vietose:  baseine, dūmų labirinte, navigaciniame treniruoklyje ir kt. Be to, dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti 
su jūrinėmis profesijomis, karjeros perspektyvomis. 

Gimnazijos komanda už nuoširdų dalyvavimą šiame konkurse buvo apdovanota Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 
diplomu, rėmėjų lėšomis įsteigtais atminimo prizais. Džiugu, kad komanda rūpinosi, ją visur lydėjo buvęs Didždvario gimnazijos 
mokinys Rokas Dambrauskas, kuris dabar studijuoja Lietuvos jūreivystės aukštojoje mokykloje.• 

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja   

Nacionalinė mokomųjų mokinių bendrovių mugė 

Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja 

Gegužės 17 d.  įvyko nacionalinė  moko-
mųjų mokinių bendrovių mugė Vilniuje, 
kurią organizavo Lietuvos Junior 
Achievement. Renginyje lankėsi, bendravo 
su mokiniais bei juos apdovanojo LR 
prezidentė Dalia Grybauskaitė, švietimo, 
mokslo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius, ūkio ministerijos, bankų, 
verslo, žiniasklaidos atstovai. Šiemet šiai 
visame pasaulyje žinomai tarptautinei 
jaunimo verslumą skatinančiai orga-
nizacijai sukanka 100 metų. 

Mugėje savo verslą pristatė geriausios  44 
Lietuvos bendrovės. Savo bendrovę, 
produktą, sprendžiantį tam tikrą pro-
blemą, finansines ataskaitas, verslo planą, 
marketingo strategiją, socialiai atsakingos 
įmonės elementus komisijai, sudarytai iš 
įvairiausių verslo įmonių, kitų organizacijų 
atstovų, pristatė ir gimnazijos TB1 kl. 
mokiniai: Nedas Adeikis ir Airidas 
Zaicevas.• 

 

Nuotrauka: LR prezidentūra 
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Visose šalyse partnerėse suorganizuoti penki mobilumai, 
kuriuose dalyvavo 12 Didždvario gimnazistų ir mokytojos: Rūta 
Alminienė, Rūta Nagelienė, Inesa Tamulionytė, Alla Chvostova, 
Inga Stonienė. 

Ruošdamiesi vizitams ir per juos mokiniai ir mokytojai 
diskutavo pabėgėlių klausimais, kiekvienoje šalyje nagrinėjo vis 
kitą potemę: „Politika ir migracija” (Lenkija), „Pabėgėliai: 
ekonomika ir sąžininga prekyba” (Lietuva), „Pabėgėliai, 
migrantai ir tolerancija” (Turkija), „Pabėgėlių integracija” 
(Ispanija), „Pabėgėlių situacija žiniasklaidoje” (Rumunija). 
Kiekvieno susitikimo rezultatus ir refleksijas mokiniai užfiksavo 
sukurtuose filmukuose, o mokytojai kiekviena tema paruošė 
užduočių rinkinį (tekstai, pratimai, video medžiaga). 

Tradiciškai projekto dalyviai vieni kitiems pristatė savo šalies 
kultūrą, organizavo pažintį su šalimi lankantis įžymiausiose jos 
objektuose: būdami Lenkijoje ir Rumunijoje, kopėme į kalnus, 

Lietuvoje aplankėme Vilnių ir susitikome su Laisvosios rinkos 
instituto prezidentu Žilvinu Šilėnu, vaikštinėjome po 
senamiestį, Šiauliuose lankėmės saldainių fabrike „Rūta”, net 
patys gaminome šokoladą, Turkijoje turėjome galimybę iš arti 
pamatyti, kas yra Ramadanas, suvokti, koks yra realusis 
pabėgėlių gyvenimas (mat Turkijoje yra apie 4 mln. pabėgėlių, 
o mūsų aplankytame Bursos pabėgėlių centre pagalbą gauna 
2000 žmonių), Ispanijoje ne tik aplankėme Valencijos 
senamiestį, Mokslo muziejų, bet ir patyrėme, ką reiškia dėl 
liūčių paskelbta nepaprastoji padėtis (tos liūtys mums, 
lietuviams, atrodė visiškai įprastas vaizdas). 

Ar tapome globalesni, tolerantiškesni, atviresni pasauliui? 
Turbūt geriausiai atsakymus pateikia projekto 
dalyviai: „Dalyvavimas projekte mums suteikė žinių apie 
pabėgėlių problemą ir praplėtė akiratį. Sužinojome, kaip 
skirtingos šalys tvarkosi su šia problema, kaip integruoja 
pabėgėlius į šalies bendruomenę. Taip pat turėjome puikią 
galimybę pabendrauti su bendraamžiais iš kitų šalių, išklausyti 
jų nuomonių tam tikromis svarbiomis temomis. Šios naujos 
pažintys ir įgytos žinios padeda mums dabar ir padės ateityje, 
nes patobulinome komunikavimo gebėjimus”( Rugilė 
Drazdovaitė, III kl.); „Šis projektas suteikė man galimybę pažinti 
 kitų tautų kultūrą, jų gyvenimo būdą, susirasti draugų iš kitų 
šalių” (Kasparas Gruslys, IIa kl.); „Man „Erasmus+“ projektas 
Turkijoje davė labai daug: patobulinau anglų kalbą, 
komunikavimo gebėjimus, o svarbiausia radau naujų draugų, 
su kuriais buvo labai malonu kelias dienas praleisti kartu” 
(Meda Alminaitė, IIa kl.).• 

 

„Globalus švietimas globaliam pasauliui“  

Rūta Alminienė, anglų k. Mokytoja, projekto koordinatorė  

Gegužės 6–8 d. Šiaulių Didždvario gimnazija sukvietė „Erasmus+“ programos projekto partnerius (iš Lenkijos,              

Ispanijos, Turkijos, Rumunijos) ir svečius į tarptautinę, baigiamąją projekto „Globalus švietimas globaliam pasauliui“ 

konferenciją („Global education for a global world“, Erasmus+ projekto Nr. 2017-1-LT01-KA219-035293_1).                       

Projektą, kuris tęsėsi dvejus metus, koordinavo Šiaulių Didždvario gimnazija (koordinatorė – anglų k. mokytoja Rūta 

Alminienė). 
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Birželio 6 d. Didždvario gimnazijoje surengtas tradicinis Žvaigždžių vakaras, skirtas olimpiadų, konkursų, varžybų, parodų 

nugalėtojams, jų tėvams ir mokytojams pagerbti.  Nuotraukos: Airido Briko  • 

„ŽVAIGŽDŽIŲ VAKARAS“ 



 

Chorų karai, skirti  
Europos dienai 

 

Nuotraukos: Muammer Kılıç  

Gegužės 9 d. Didždvario gimnazijoje surengtas renginys „Chorų karai“, skirtas Europos dienai paminėti.  
Pasirodymus paruošė pirmų klasių chorai. Muzikos mokytoja Ksavera Mankuvienė. •    
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 Dalia Traškinaitė, buvusi didždvarietė VGTU doktorantė  

Kūrybinės dirbtuvės  
„Mokymasis neįprastose mokyklos erdvėse“ 

Gegužės 2 d. gimnazijoje vyko kūrybinės dirbtuvės, kurias 
kuravo VGTU Architektūros fakulteto dekanas Liutauras 
Nekrošius, Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės katedros 
vedėja Edita Riaubienė, doktorantės Grėtė Brukštutė ir Dalia 
Traškinaitė. Dirbtuvių tikslas – leisti mokiniams geriau suprasti, 
kaip veikia erdvė, kurios kūrėjai yra pati mokyklos 
bendruomenė, o architektai gali būti tik ta grandis, kuri padeda 
norus paversti realybe. O kad tikslas būtų pasiektas, mokiniai 
turi patirti, suvokti ir įgyti kompetencijų, kurios leistų erdvės 
vartotojams keisti turimą aplinką. Mokiniams buvo siūloma į 
jau turimą situaciją pažiūrėti kitu kampu ir atsakyti į klausimus: 
kaip veikia erdvė, kokias galimybes ji teikia, kaip galima ją 
pertvarkyti, kad ji įgytų naujos kokybės požymių. Taip dirbant, 
be abejo, tobulinamos įvairios kompetencijos. Be to, į 
projektavimo procesą įtraukiami bendruomenės nariai, kurie 
geriausiai žino, kokių erdvių jiems reikia. 

Intensyvių, tris valandas trukusių kūrybinių dirbtuvių dalyviai 
burtų keliu pagal mokymosi dalykus buvo suskirstyti  į keturias 
grupes (I grupė: matematika, lietuvių ir užsienio kalbos, II 
grupė: dailė, technologijos, muzika, kūno kultūra, III grupė: 
biologija, fizika, chemija, informacinės technologijos, IV grupė: 
dorinis ugdymas, pilietiškumo pagrindai, geografija ir istorija). 
Toks grupių sudarymas leido mokiniams išsigryninti ugdymo(si) 
poreikius ir atsakyti į klausimus: kokie mokymo(si) metodai 
dažniausiai taikomi šiose pamokose,  kokie aktyvieji metodai 
galėtų rastis šiose pamokose, kaip naujai suformuotos erdvės 
leistų mokytojui taikyti naujai pasirinktus metodus. 

Kiekviena grupė aktyviai „ieškojo“ vieno ar kito dalyko 
pamokoms geriausiai tinkančios erdvės.  Visi pasirinkti variantai 
buvo fiksuojami. Kiekviena grupė, atlikusi užduotis, pateikė 
pasiūlymus, kaip būtų galima keisti mokymosi būdus ir 
pritaikyti naujai sukurtą erdvę, kaip veiksmingai ir kūrybingai 
panaudoti įvairias gimnazijos erdves: laiptus, koridorius, 
valgyklą, direktoriaus kabinetą, mokyklos vidinį kiemą ir t.t. Visi 
rezultatai „sugulė“ į plakatus, mokyklos brėžinius. 

Manome, kad kiekvienas, dalyvavęs kūrybinėse dirbtuvėse, 
įgijo tam tikros patirties ir kitokio požiūrio ne tik į pačias 

(ne)tradicines pamokas, mokymosi būdus, bet ir į mokyklos 
turimas bendrąsias erdves, kurios gali būti užpildytos ir veiktų 
ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu. Džiaugiamės, kad 
mokinių indėlis gali nesunkiai padėti keičiant tam tikras 
nusistovėjusias taisykles ir pačios mokyklos bendruomenės 
požiūrį į juos supančią architektūrinę erdvę. •    
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SVEIKINAME! 

Respublikinėje vokiečių kalbos 
olimpiadoje Jokūbas Ramašauskas, TB1 kl. 
mokinys, buvo apdovanotas už geriausią 

kalbėjimo dalį B1 lygiu. Mokytoja 
Danguolė Kukla.  

 

Šiaulių miesto moksleivių žaidynių II 
etapo orientavimosi varžybose, kurios 

vyko vyko Dainų parke, mūsų gimnazijos 
merginų komanda šauniai ir rezultatyviai 
atliko užduotis, užėmė I vietą ir pateko į 

finalines varžybas. 

Sveikiname IIs kl. mokinę Ievą Gabšytę, 
IIm kl. mokinę Austėją Micevičiūtę, IIIa kl. 

mokinę Martiną Kotlovą, IIp kl. 
mokinę Austėją Jatulytę.  

Kūno kultūros mokytoja Rima 
Kasiliauskienė. • 

 Lengvosios atletikos atskirų rungčių ir 
komandinių varžybų II vietos 

nugalėtojos: Vėjūnė Maceikaitė, IVb kl. 
mokinė, Greta Karinauskaitė, IIIa kl. 
mokinė, Amelita Taujanskaitė, IIa kl. 

mokinė, Vakarė Vaičiulytė, IIId kl. 
mokinė, Vėjūnė Kazlauskaitė, IIs kl. 

mokinė. Kūno kultūros mokytoja Rima 
Kasiliauskienė • 

 

Gegužės 23 d. Didždvario gimnazijos 
merginų komanda: Martina Kotlo-
va, IIIa klasės mokinė, Gabrielė 
Tubutytė, IIIe klasės mokinė, Ieva 
Gapšytė, IIs klasės mokinė, Austėja 
Jatulytė, IIp klasės mokinė, Austėja 
Micevičiūtė, IM klasės mokinė, da-
lyvavo Marijampolėje vykusiame Lietu-
vos mokyklų žaidynių orientavimosi 
sporto finale. Merginoms teko įveikti 2 
kilometrų ilgio sprinto trasą Marijam-
polės miesto gatvėmis.  

Didždvarietės pusantros minutės atsi-
liko nuo Kauno Palemono gimnazijos 
moksleivių ir iškovojo II vietą. Mokinės 
buvo apdovanotos Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto medaliais, marški-
nėliai su Lietuvos mokyklų žaidynių 
atributika, joms įteikta taurė.  • 

Sveikiname!  
Austėja Micevičiūtė, IM kl. mokinė  

2018–2019 m. m.  spalio – kovo mėnesiais Didždvario gimnazijos IIm klasės 
mokiniai: Tautvydas Barauskis, Lilė Čereškaitė ir Ignas Jackūnas, atliko darbą 
„Parkų ir dirbamų laukų dirvožemio tyrimas“. Mokinius konsultavo mokytojos: 
Virginija Savickaitė ir Danguolė Vaičekauskienė. 

Darbas, pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamam mokslų 
konkursui „Mūsų eksperimentas“, laimėjo I vietą ir edukacinę kelionę į Berlyną (jau 
antrus metus Didždvario gimnazijos mokinių komanda šiame konkurse laimi I vietą). 
Laimėtojus pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.• 

Sveikiname!  
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FLEX mainų programa 

FLEX , vienų metų trukmės mainų programa, yra visiškai finansuojama ir skirta vidurinių 
mokyklų mokiniams, vykstantiems į Jungtines Amerikos Valstijas. Programos tikslas – 
skatinti abipusį supratimą tarp JAV ir kitų valstybių piliečių. Kiekvienas stipendiją gavęs 
mokinys vienus metus bus tampa JAV priimančios šeimos nariu ir mokosi Amerikos 
vidurinėje mokykloje. 

Džiaugiuosi, kad aš, IIm klasės mokinė Juta Varnytė, buvau atrinkta dalyvauti FLEX 
programoje. Apie šią programą sužinojau iš mūsų  gimnazijos tinklalapio. Nusprendžiau 
pabandyti: užpildžiau anketą, dalyvavau pokalbyje su programos koordinatoriais. Na, o 
po 3 mėnesių sulaukiau skambučio, kuriuo man buvo pranešta, kad esu kviečiama. 
Atrankos procesas buvo gana ilgas, tačiau patirtos emocijos, kai sužinojau, kad vyksiu į 
JAV,  tikrai vertos laukimo. Mano misija – nuvežti savo naujajai amerikietiškai šeimai bei 
mokyklai žinią apie Lietuvą, jos kultūrą, tradicijas. 

Šiuo metu nekantriai laukiu pranešimo apie tai, kokioje valstijoje ir šeimoje gyvensiu. 
Laukia dokumentų tvarkymas ir atrinktųjų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos stovykla. Labai 
džiaugiuosi, kad turiu neeilinę progą aplankyti JAV, savo svajonių valstybę. Esu tikra, kad 
ten įgysiu neįkainojamos patirties, parsivešiu nuostabių prisiminimų.• 

Juta Varnytė, IIm kl. mokinė  

Airijos ambasadoriaus vizitas gimnazijoje  

Goda Katkutė, TB1 klasės mokinė  

Prieš porą metų visą Europos Sąjungą 
sudrebinęs Brexit vis dar kelia nerimą 
lietuviams. O ar kada teko susimąstyti 
apie galimas Brexit pasekmes Airijos 
piliečiams, kuriems ES reiškė konflikto, 
trukusio ilgus metus, dėl Šiaurės Airijos 
regiono, išsprendimą? Šiuo ir kitais ES 
klausimais gegužės 6 d. Airijos amba-
sadorius Lietuvoje David Noonan disku-
tavo su Didždvario gimnazijos mokiniais, 

besiruošiančiais Europos egzaminui, kuris 
kiekvienais metais skatina pasitikrinti 
žinias apie Europos Sąjungą bei taip 
paminėti Europos dieną.  

Susitikime Airijos ambasadorius moki-
niams pasakojo apie ambasadoriaus dar-
bą, būtinas asmenines savybes sėk-
mingam prisitaikymui globaliame pa-
saulyje, Europos Sąjungos iššūkius ir 
galimybes. Jaunimo Europos komandos 

narė Šiauliuose Goda Katkutė papildė 
diskusiją – ji pristatė Discover EU 
programą, pagal kurią aštuoniolikmečiai 
ES piliečiai gali laimėti traukinio bilietą, 
suteikiantį galimybę geriau pažinti 
Europą. • 
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Didždvariečiai dalyvavo pasaulinėje akcijoje 
„Pamoka lauke“ 

Evelina Vitkevičiūtė, IIp kl. mokinė  

Gegužės 23 d. didždvariečiai įsijungė į 
„Outdoor Classroom Day“ kampanijos 
organizuotą pasaulinę akciją „Pamoka 
lauke“. Tai diena, kai mokiniai skatinami 
mokytis lauke, skatinami stiprinti savo 
sveikatą, pajusti ryšį su gamta. Tad IIp kl. 
mokiniai fizikos pamoką eksperimentuo-
dami leido lauke. 

Pamokos pradžioje surengėme popierinių 
lėktuvėlių varžybas. Sustojome vienoje 
linijoje ir tuo pačiu metu  paleidome savo 
lankstytą lėktuvėlį, žiūrėjome, kurio 
lėktuvėlis nuskris toliausiai. Pirmąjį 
bandymą geriausiai įveikė Tito lėktuvėlis, 
o  antrąjį – Mato. Visiems buvo labai 
smagu matyti, kaip  lėktuvėliai skraido 
danguje. Išsiaiškinome, kad lėktuvėlio 
nuskridimo kelias priklauso nuo pradinės 
suteiktos jėgos ir lėktuvėlio išlankstymo 
specifikos. 

Po šių varžybų stebėjome klasės draugų 
paruoštus eksperimentus. Pirmieji savo 
eksperimentą demonstravo Severinas ir 
Matas. Jie mums rodė, kaip ant keturių 
0,33 l talpos vandens buteliukų padėjus 
kelias medines juosteles, laikėsi net du 
1,5 litrų talpos buteliai. Vaikinai šiuo 
eksperimentu paaiškino balanso 
svarbumą. Vėliau savo eksperimentą 
rodė Liudas. Pripylė maišelį vandens, 
sandariai uždarė. Tuomet į tą maišelį 
įbedė penkis pieštukus. Vanduo nebėgo. 
Buvo labai įdomu stebėti, kaip pieštukai 

susminga į maišelį, tačiau vanduo 
nebėga. Toliau eksperimentavo Ignas. Jis 
mums demonstravo, kaip apverčiant 
butelį, pilną vandens, vanduo išbėga ir 
butelis prisipildo deguonies (pasirodo 
burbuliukai). Vėliau dar rodė, kaip 
pasukus tokį pat butelį ir  jį staiga 
apvertus, vanduo išsipila greičiau, 
stipresne srove ir tiesesne linija. Mūsų 
klasei labai patiko ne tik stebėti šį 
bandymą, bet ir klausytis informaty-
vaus  eksperimento komentavimo. Savo 

fizikos žinias pademonstravo ir Gabija su 
Otilija. Jos įelektrino du balionus ir 
parodė, kaip jie traukia vienas kitą. Nors 
bandymas buvo labai trumpas, tačiau 
įdomus. 

Taigi šiandien turėjome labai smagią ir 
naudingą fizikos pamoką lauke – visiems 
buvo labai įdomu stebėti eksperimentus, 
sužinojome naujų, naudingų dalykų. • 
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 „Žaidimo metodo taikymas siekiant įtvirtinti anglų kalbos 
žinias ir gebėjimus“ 

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja  

Gegužės 15 d. Lietuvos anglų kalbos 
mokytojų asociacija (LAKMA), JAV 
ambasada ir Šiaulių Didždvario gimnazijos 
anglų k. mokytoja Kristina Urbonienė 
pakvietė Lietuvos anglų kalbos mokytojus 
į praktinį seminarą „Žaidimo metodo 
taikymas siekiant įtvirtinti anglų kalbos 
žinias ir gebėjimus“. Seminaro lektorė – 
Cristina Berry, JAV ambasados kultūrinių 
mainų programos dalyvė, bendra-
darbiaujanti su Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija. Lektorė turi 13 metų darbo su 
įvairaus amžiaus mokiniais patirtį, kuria 
mielai dalijasi su Lietuvos mokytojais. 

Seminaro tikslas – plėtoti pedagogų 
kompetencijas taikanti žaidybines veiklas, 
siekiant įtvirtinti mokinių anglų kalbos 
žinias ir gebėjimus tam tikro ugdymo 
proceso etapo pabaigoje. Seminaro metu 
dalyviai susipažino ir išbandė žaidimus, 
skirtus anglų kalbos žodynui, gramatikai ir 
sakytinei komunikacijai įtvirtinti. Lektorė 
pademonstravo, kaip mokinius sudominti 
anglų kalbos žodžių mokymusi taikant 
strategiją „Išbandyk praktiškai”. Be to, 
mokytojai patys gamino 3D išlankstomas 

kalbos mokymo priemones bei įrankius 
efektyvesniam mokymuisi.  Seminaro 
pabaigoje visi mokytojai gavo po 
komplektą stalo žaidimų (su metodinėmis 
rekomendacijomis). 

Taigi praktinis seminaras buvo ne tik 
darbingas, bet ir žaismingas. Mokytojai, 

gavę daug patarimų, kaip pasigaminti 
žaidimus, kurie padėtų mokiniams 
įtvirtinti žinias ir gebėjimus, išsiskirstė su 
šypsena veide, pasirengę ugdymo 
procesą padaryti dar patrauklesnį.•    

 Integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka  

Meda Alminaitė, IIa kl. mokinė  

Gegužės 20 d. IIa kl. vyko integruota 
anglų kalbos ir istorijos pamoka – 
ekskursija po miestą anglų kalba (anglų 
mokytoja Iveta Gutauskienė ir istorijos 
mokytoja Asta Andžiuvienė). Klasė 
susiskirstė į 4  grupes ir pasiruošė 
angliškai papasakoti apie 4 skirtingus 
Šiaulių istorijos objektus: Sukilėlių 
kalnelį, Šiaulių parką, bulvarą, ir, žinoma, 
Šiaulių Didždvario gimnaziją.  

Pagilinome savo istorijos žinias apie 
svarbiausius  gimtojo miesto objektus, 
patobulinome anglų kalbą. Labai smagu 
trumpam pabūti gidu ir  vesti ekskursiją 
anglų kalba. •    
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Erasmus+ projektas „Re-connecting“  

Marius Sketerskas, IT mokytojas  

Gegužės 12–18 dienomis Nachod 
miestelyje, Diecko jaunimo centre, 
Čekijoje, vyko Erasmus+ jaunimo mainų 
projektas „Re-connecting“. Šiame 
projekte dalyvavo ir mūsų gimnazijos 4 
mokiniai: Greta Kalvonytė (IY kl.), Justina 
Ubartaitė (IY kl.), Gediminas Balčius (IY 
kl.) ir Laurynas Budinas (IM kl.). Dalyvavo 
6 šalių: Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Kroatijos, Graikijos ir Čekijos, atstovai. 
Projekte mokiniai sužinojo apie mobiliųjų 
telefonų keliamas grėsmes, apie tai, kad 
reikia būti atidiems perkant internetu, 
mokėsi, kaip išvengti internetinių patyčių 
ir kt., sužinojo apie įvairiose šalyse 
vyraujančius stereotipus, išsiaiškino, kas 
gerina, o kas blogina tarpusavio 
bendravimą.  

Projekto dalyviai mokėsi, kaip naudo-
jimąsi mobiliuoju telefonu keisti kitomis 
veiklomis (pvz., fotografija, grafiti, te-
atru), ir suprato, kad tai šiuolaikiniam 
jaunimui – nemažas iššūkis. Gimnazijos 
mokiniai projekte pasirodė puikiai: akty-
viai dalyvavo organizuojamose veiklose, 
pristatė pranešimą „Interneto pėdsakai – 
ar saugūs mano duomenys“.  • 

 

Gabrielė Mataitė, IG kl. mokinė 

Gegužės 30 d. IG kl. mokiniai lankėsi įmonėje „Putokšnis”. Įmonės 
darbuotojai mielai aprodė būstinę ir įpurškimo liejimo gamyklą. 
Turėjome puikią progą pamatyti plastikinių butelių gaminimo ir 
formavimo procesą. •                        

 Ekskursija įmonėje „Putokšnis“  

Danguolė Kukla, vokiečių k. mokytoja 

Vokiečių k. egzaminą sudarė  4 dalys: 
skaitymas, klausymas, rašymas bei kalbėjimas. 
Kalbėjimo dalį vertino gimtakalbiai vokiečiai.   

Džiaugiamės, kad Agnė Babrauskaitė, Nojus 
Dargis, Jokūbas Ramašauskas, Severa 
Augusta Lukošaitytė  pasiekė B1 lygį, o 
Laurynas Jagutis  – A2 lygį.  

Gautas sertifikatas yra vokiečių kalbos žinių 
įvertinimo įrodymas, plačiau atveriantis duris 
darbo galimybėms bei studijoms ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. Turint šį sertifikatą, 
gerokai lengviau Vokietijoje įsidarbinti, 
mokytis kolegijoje ar lankyti paruošiamąsias 
studijas. •        

Pirmieji egzaminų  
rezultatai puikūs! 
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Rima Tamošiūnienė, TB DP koordinatorė 

Visuomet džiugu gauti padėką, o sulaukti padėkos jos nesitikint – neįtikėtinas 
džiaugsmas! Gimnaziją pasiekė padėka iš Švedijos, S:t Eskils gimnazijos, kurioje, 
kaip ir Didždvario gimnazijoje, mokiniai mokosi pagal Tarptautinio bakalaureato 
programą. Švedų gimnazijos TB DP koordinatorius, kalbų mokytojos dėkojo 
Didždvario gimnazijos TB DP koordinatorei Rimai Tamošiūnienei ir  lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojai Janinai Dombrovskienei už sudarytą galimybę jų mokinei, 
lietuvaitei Evai, nuotoliniu būdu mokytis lietuvių kalbos. Švedai, be abejo, tikisi 
sėkmingo bendradarbiavimo ir ateityje. 

Tarptautinio bakalaureato organizacija mokymą(si) grindžia visuminio ugdymo 
principais, t. y. mokykloms kelia uždavinį – ugdyti visapusišką asmenybę, 
pasirengusią gyventi besikeičiančiame, mobiliame pasaulyje, gebančią suvokti, 
kad ir kiti, būdami skirtingi, gali būti teisūs. Pagrindinis aspektas šiame procese 
yra gimtosios kalbos ir identiteto arba savasties ugdymas, o vienas iš būdų tai 
daryti yra privalomos gimtosios kalbos ir literatūros mokymasis nepaisant 
pasaulio vietos, mokyklos, kurioje mokinys mokosi pagal Tarptautinio 
bakalaureato programą. 

Tai ne pirmas kartas, kai į TB DP koordinatorę kreipiasi kitų šalių kolegos 
prašydami  organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros mokymą išvykusiems 
lietuvaičiams, ne vienam išvykusiam mokytoja Janina padėjo sėkmingai baigti 
programą, esame pasirengę tai daryti ir ateityje, tačiau pirmąkart sulaukėme 
padėkos!   •    

Pamoka „Kaip gimsta knyga?“   
Birželio 11 d. Šiaulių universiteto 

Botanikos sode vyko 10-ojo piešinių 
konkurso „Sukurk savo aplinką pats“ 

apibendrinamasis renginys.  

IY kl. mokinė Deina Balčiūnaitė pristatė 
savo kūrybinį darbą – piešinį „Plastiko 
jūra“, kuriame atskleidė ekologines-

gamtosaugines problemas.  

Konkurso dalyviai buvo apdovanoti 
padėkos raštais, suorganizuota ekskursija 

po Botanikos sodą. •    

Programa, kuri neleidžia nutautėti 

Birželio 18 d. IIm kl. mo-
kiniams IT pamoka „Kaip gim-
sta knyga?“ vyko kitoje 
erdvėje – UAB „Šiaulių spaus-
tuvė“, kurioje edukacinę veiklą 
vedė programos vadovas Alo-
yzas Tubutis. Mokiniai spaus-
tuvėje ir knygrišykloje su-
sipažino su knygos leidimo 
procesu (nuo maketavimo iki 
produkto), išsiaiškino, ką rei-
kia žinoti norint pradėti kurti leidinį,   leidyboje naudojamas sąvokas ir sampra-
tas (spaudos lankas, knygos metrika, ofsetinė spauda, leidinių įrišimo būdai ir 
priemonės, CMYK spalvų modelis), sužinojo kompiuterinėje leidyboje nau-
dojamą programinę įrangą, taip pat turėjo praktinį užsiėmimą, kas greičiau tei-
singai sulankstys dėžutes. Aktyviai dalyvauti ir atsakyti į klausimus mokinius 
motyvavo leidyklos dovanėlės (užrašų knygelės).  

Mokiniai turėjo galimybę pamatyti įmonėje naudojamą techninę aparatinę 
įrangą, stebėti lazerio technologiją, naudojamą technologiją ofsetinėje spau-
doje. IIm kl. mokinių grupė, kurie mokėsi IT kurso „Kompiuterinės leidybos 
pradmenys“ ir per mokslo metus yra parengę ne vieną leidybos produktą, 
edukacinėje išvykoje turėjo galimybę pagilinti, apibendrinti žinias apie leidinio 
parengimo procesus. Džiaugiamės, kad ir istorijos bei etikos mokytojas Paulius 
Baranauskas susidomėjo ir prisijungė prie mūsų. •    

 

Daiva Bukelytė, IT mokytoja   
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Prieš prasidedant projektui pirmokai, padedami savo 
kuratorės, susiskirstė į penkias ekspertų grupes: architektai-
inžinieriai, gamtininkai, istorikai, viešųjų ryšių specialistai ir 
renginių organizatoriai. Pirmąją projekto dieną skirtingų klasių 
mokiniai dirbo ekspertų grupėse: architektai ir gamtininkai 
susitiko su ŠU Botanikos sodo kraštovaizdžio specialistu, atliko 
sodelio matavimus, skaičiavo mastelį, paėmę žemės mėginio 
pavyzdį, laboratorijoje ištyrė dirvos rūgštingumą. Istorikai 
lankėsi „Aušros“ muziejuje ir sužinojo daug informacijos apie 
įvykius ir asmenybes, su kuriais siejama mūsų gimnazijos 
istorija. Kitų grupių mokiniai susitiko su gimnazijos Radijo klubo 
vadove, žurnaliste, miesto sportinių renginių režisiere. 

Kitas dvi projekto dienas, jau sugrįžę į savo klases ir pasidalinę į 
dvi grupes, mokiniai turėjo sukurti renovuoto gimnazijos 
sodelio maketą (popierinį ir virtualų), suprojektuoti apšvietimą, 
sodelį apželdinti medžiais ar apsodinti gėlėmis, įamžinti 
pasirinktą istorinį įvykį ar asmenybę, parengti galimų renginių 
planą, sukurti vieno jų scenarijų, paruošti lankstinuką (anglų k., 
rusų k., vokiečių k.), kviečiantį į renginius gimnazijos sodelyje, 
sukurti straipsnį ar video interviu, pateikti savo grupės 
gimnazijos sodelio renovacijos išlaidų sąmatą. 

Paskutinę projekto dieną visi I kl. mokiniai ir jų mokytojai 
rinkosi į aktų salę, kurioje kiekviena grupė pristatė savo veiklas, 
demonstravo parengtą projektą. Vertinimo komisijos 
(mokytojų ir mokinių) išrinko po vieną, jų manymu, įdomiausią 
projektą. Laimėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais, o 
pagaminti sodelio maketai puikavosi parodoje, kurioje 
apsilankyti turėjo galimybę visa gimnazijos bendruomenė. 

Kiekvieną dieną mokiniai savo darbą apibendrino refleksija 
(aiškino, kaip sekėsi įgyvendinti veiklas, savo asmeninį indėlį, 
kaip sekėsi dirbti komandoje ir kt.). 

Projekto metu mokiniai turėjo galimybę praktiškai pritaikyti 
įvairių dalykų žinias, bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti 
laiką ir viešai kalbėti. • 

Projektas „Gimnazijos sodelio renovacija“ 

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Gimnazijos sodelis laukia pertvarkos. Kokius darbus čia reikėtų atlikti, kad sodelis būtų pritaikytas 

edukacinėms ir kultūrinėms mokinių veikloms? Šio atsakingo darbo ėmėsi I kl. mokiniai ir jų mokytojai 

gegužės 31 d.–birželio 5 d. įgyvendindami integruotą projektą „Gimnazijos sodelio renovacija“. 
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„GIMNAZIJOS SODELIO RENOVACIJA“ 

I KL. INTEGRUOTAS PROJEKTAS 
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Dalijamės su miesto mokytojais: technologijų ir anglų 
kalbos integruota pamoka 

Audronė Zibalienė, technologijų mokytoja  

Ko reikia, kad mokytis būtų įdomu ir 
smagu? Klausimas, skatinantis ieškoti 
įvairių mokymosi galimybių, potyrių ir 
veiklų pamokoje. 

Viena iš galimybių – jau tapusios 
tradicinėmis integruotos anglų kalbos ir 
technologijų (mitybos) pamokos. Visą 
gegužės mėnesį IIs kl. mokiniai kartu su 
mokytojomis:  A. Zibaliene, V. Čelkoniene 
ir D. Oss, intensyviai ruošėsi integruotai 
pamokai „Šventės laboratorija. Dekora-
vimas šokoladu“. Anglų kalbos pamokose 
mokiniai ieškojo informacijos, ją ana-
lizavo, sudarė sąvokų ir terminų žodyną. 
Mitybos pamokose mokiniai sužinojo, 
kokias formas galima pagaminti iš skysto 
šokolado, kokių tam reikia įrankių, prie-
monių, kokias galima panaudoti netra-
dicines priemones. Kelias pamokas prak-
tiškai mokėsi dekoravimo šokoladu sub-
tilybių, eksperimentavo, bandė išgauti 
desertams puošti įvairias šokoladines 
formas. 

Parengiamuosius darbus vainikavo atvira 
integruota  pamoka, kurią stebėjo Šiaulių 
miesto anglų kalbos ir technologijų moky-
tojai. Mokiniai dirbo dviejose grupėse: 
anglų kalbos grupė paruošė ir pristatė 

savo parengtas užduotis (pavyzdžiui, su-
darė šokolado žemėlapį, interviu būdu 
surinko duomenis apie šokolado 
vartojimą), mitybos grupė kūrė ir gamino 
šokoladines dekoracijas ir jomis puošė 
pagamintus desertus. 

Mokytojoms ir mokiniams tai buvo didelis 
iššūkis, bet noras tobulėti, išbandyti 
kažką naujo, eksperimentuoti buvo 
didesnis. •    

„Creative Arts”  
Dorotėja Kaučikaitė, IIa kl. mokinė  

Gegužės 28 d. IIa kl. pogrupis, lydimas anglų k. 
mokytojos Ingos Stonienės, dalyvavo netradicinėje anglų 
kalbos pamokoje, vykusioje „Angelo” muziejuje. Mintis 
aplankyti šį muziejų kilo gilinantis į meno pasaulio 
subtilybes ( „Creative Arts”). 

„Angelo“ muziejuje klausėmės paskaitos „Spaudos 
draudimo laikotarpis, tautinės savimonės formavimasis” 
(„Preservation of National Identity in Wood Carving”), 
pranešėjas – muziejaus įkūrėjas Rytis Milkintas. Lektorius 
supažindino su muziejaus istorija, papasakojo, kodėl ir 
kaip buvo surinkta angelų  kolekcija (eksponatai kaupti 
daugiau nei dešimt metų), organizavo diskusiją. 

Džiaugiamės aplankę „Angelo“ muziejų bei kitaip mokęsi 
anglų kalbos.•    

Nuotrauka: Dovydo Linkaus, IIa kl. mokinio  
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Karjeros ugdymo praktikumas „Ar aš laimingas?“  

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja  

Gegužės 22 d. anglų k. mokytoja Kristina 
Urbonienė Šiaulių miesto progimnazijų  
7–8 klasių mokiniams vedė karjeros 
ugdymo praktikumą  „Ar aš laimingas?“ 
(kartu su 30 miesto septintokų ir aštun-
tokų, praktikume dalyvavo ir Didždvario 
gimnazijos IP kl. mokinių grupė). 

Praktikume mokiniai mokėsi identifikuoti 
savo stiprybes ir silpnybes, sužinojo, kaip 
svarbu šiandieniame pasaulyje išsiskirti iš 
minios. Dalyviai atliko praktines užduotis, 
mokėsi formuluoti tikslus, susipažino su 
formule EES (angl. Energy Enthusiasm 
Smile), padedančia pasiekti užsibrėžtų 
tikslų, sudarė savo talentų sąrašą, kuris 
leido suprasti, kas gyvenime jiems iš 
tikrųjų teikia džiaugsmą. 

Karjeros ugdymo praktikumas sukėlė 
daug teigiamų emocijų, mokiniai ir jų 
mokytojai veiklas atliko entuziastingai, 
energingai. Praktikumo dalyviai teigė, kad 

renginys juos įkvėpė labiau pasitikėti 
savimi. Mokiniai suvokė, kad norėdamas 
rasti savo kelią, privalai klausytis širdies 
balso. 

Mokytoja tvirtai įsitikinusi, kad ugdymas 
karjerai turi prasidėti kuo anksčiau, 
jaunosios asmenybės turi žinoti, kur eina 
ir koks jų gyvenimo tikslas.•    

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja, konkurso koordinatorė, „Start Strong“ programos vadovė Lietuvoje 

Tarptautinio socialinio verslumo konkursas „Start Strong                      
3+3 Student Entrepreneurship” 
Gegužės 24 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje 
vyko tarptautinio socialinio verslumo 
konkurso „Start Strong 3+3 Student 
Entrepreneurship” apdovanojimų šventė. 
Konkursas baigėsi, komisija suskaičiavo 
balus ir organizatoriai paskelbė nuga-
lėtojus.  Jais tapo šiauliečių komanda „Et 
Cetera”, viena iš jos narių – Didždvario 
gimnazijos TB1 kl. mokinė Goda Katkutė! 
Ji kartu su savo komandos nariais iš         
J. Janonio gimnazijos laimėjo pagrindinį 
konkurso prizą – savaitės trukmės kelio-
nę į Sietlą, JAV. Kelionės metu laimėtojai 
ne tik dalinsis patirtimi su JAV kompanijų 
atstovais, bet ir susitiks su savo verslų 
(startups) įkūrėjais ir semsis patirties, 
kaip įgyvendinti netgi nerealiausias 
idėjas. 

Konkurso organizatoriai (asociacija „Kar-
jeros kodas“ kartu su partneriais JAV 
Ambasada Vilniuje, tarptautine karjeros 
ugdymo programa „Start Strong“ bei Eu-
ropos socialinio verslumo ugdymo ir 

inovatyvių studijų instituto programa 
„ChangeMakersON“) sveikina konkurso 
laimėtojus – komandą „Et Cetera“ ir kitus 
(tarp jų ir Didždvario gimnazijos koman-
dą „Ommen“) dalyvius bei linki jiems 

sėkmės kituose konkursuose! •    

Nuotrauka: Monikos Domeikienės  
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Mokinių konferencija „Rengi projektą – mokaisi mokytis“ 

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

„Asmeninis projektas – tai pagrindinio 
ugdymo programos mokinio individualus 
ar mokinių grupės tiriamasis ar kuria-
masis ilgalaikis darbas, kurį mokinys (mo-
kinių grupė) pasirenka iš bet kurio mo-
komojo dalyko ir atlieka ugdymo proceso 
metu ar kitu su mokytoju, projekto va-
dovu, susitartu laiku“ („Asmeninio pro-
jekto programa, organizavimo, vykdymo 
ir vertinimo tvarkos aprašas“). Jo tikslas – 
„ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio 
dalykines ir bendrąsias kompetencijas“. 

Šiais mokslo metais pirmąkart visi II kl. 
mokiniai (anksčiau tai darė tik parengia-
mųjų tarptautinio bakalaureato klasių 
mokiniai) aštuonis mėnesius rengė asme-
ninį projektą, kurį I kl. mokiniams pristatė 
konferencijoje „Rengi projektą – mokaisi 
mokytis“ birželio 6 d.   

143 antrokai pristatė 104 projektus, iš 
kurių 37 projektus rengė dviejų ar trijų 
mokinių grupė. Mokiniai rinkosi įvairius 
dalykus – nebuvo dalyko, iš kurio nereng-
tas asmeninis projektas (išimtis –  tikyba). 
Džiugu, kad projektų vadovais tapo ne tik 
mokantys mokytojai, bet ir direktoriaus 
pavaduotojos, profesijos patarėja, sociali-
nė pedagogė, psichologė, Radijo klubo 
vadovė. Pasirinktų dalykų įvairovė lėmė ir 
temų įvairovę. Svarbu akcentuoti, kad 
dauguma mokinių rinkosi sau artimą, 
įdomią ir naudingą temą (pavyzdžiui, 
„Mokinių kišenpinigių statistika“, „Didž-
dvario II kl. mokinių mada“, „Pažintinis 
kompiuterinis žaidimas „Kelionė po Didž-
dvario gimnaziją“, „Kodėl svarbu kalbėti 

apie mūsų emocinę būklę“, „Ar šiuolaiki-
niai didždvariečiai yra sportiški?“). Ne-
maža dalis mokinių gilino tiriamuosius ge-
bėjimus (pavyzdžiui, „Parkų ir dirbamų 
laukų dirvožemio tyrimas“, „Namuose ga-
minto ir pirkto muilo cheminių savybių 
tyrimas“, „Rožių panaudojimas“, „Gimi-
nės pomėgiai“), dalis atskleidė savy glū-
dintį kūrėjo ar organizatoriaus talentą 
(pavyzdžiui, „Knyga „Balti metai“, „Gatvės 
poezija“, „Dainos rašymas“, „Drabužių 
kolekcija „Merci“, „Teniso turnyras“). 

Taigi asmeninis projektas – puiki galimy-
bė mokiniui pasirinkti geriausiai jo (jų) ge-
bėjimus, poreikius ir interesus atitinkan-
čią idėją, tobulinti turimus planavimo, 
viešojo kalbėjimo, mokėjimo mokytis, 
bendradarbiavimo ir kt. įgūdžius, ugdytis 
asmenines savybes bei įgyti su asmenine 
karjera susijusių patyrimų. •    
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Pamokos American Corner 
 „What do you know about 
the USA?“   

Kristina Urbonienė, anglų kalbos mokytoja  

Kai mokykloje karšta, pats metas pamokas organizuoti 
netradicinėse erdvėse.  

 Birželio 10 ir 14 dienomis IP ir IY kl. mokiniams anglų kalbos 
pamokos vyko Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos 
Amerikos skaitykloje. Skaityklos koordinatorė Gabrielė papa-
sakojo JAV istoriją, akcentavo svarbiausius šios didelės ir galingos 
šalies istorijos faktus. Mokiniai diskutavo apie vergijos panai-
kinimą, apie prezidentus, JAV valstijas bei miestus. Užsiėmimų 
pabaigoje mokiniai atliko Kahoot testą ir pasitikrino, ką žino apie 
JAV. •    

CAS conference “Celebrating CAS 2019” 

Paulius Baranauskas, CAS koordinatorius 

Nuotraukos: Artūro Kalniko 
On the 30th of May IB 13th generation 
gathered for their last event at 
gymnasium CAS conference “Celebrating 
CAS”. Emilija gathered photos, quotes 
and made design for the IB 13 generation 
CAS poster and Adonis edited video 
where he involved most important 
moments of two years CAS activities. 
During the final evaluation of CAS 
activities students split into 3 groups and 
presented their good practices and 
learning outcomes about creative, active 
and service activities. Students talked 
about most important events at and 
outside the school. Creativity section was 
presented by Emilija, Ieva and Aiste who 
presented their creative works as IB Map 
and logo for the 120th gymnasium 
anniversary. Activity section was covered 
by Ugne who presented dance classes, 
Dovile talked about riding school 
activities and Matas presented hikes and 
special event “11 photos for Lithuania”. 
Service activities were presented by 
Benas, Paulina. They presented “Food 
Bank”, “Maltese soup” and Day care 
center events which have huge 
importance to our society. 

After group presentation 5 CAS projects 
were presented. Aleksandra talked about 
Debate Club, Emilija and Adonis showed 
they CAS project about “Gaidys APP”, 
Arturas, Danielius, Ieva and Aiste 
presented “Brain Fights” project at 

school and difficulties to continue it; 
Barbora introduced “NORDPLUS project 
“Let’s learn SMART goals”. One of the 
project meetings were held at our 
gymnasium so it was very important to 

hear reflections from the student side. 

CAS conference encourages students to 
share their experiences about two years 
activities from different approaches. •   
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 Milda Ščiglaitė, IIIa kl. mokinė 

Patyriminė ekspedicija „Ir aš galiu pažinti ir atrasti“ 
Birželio 10–13 dienomis I–III kl. mokinių 
grupė  su istorijos mokytojais Valda 
Kizevičiūte, Pauliumi Baranausku, biolo-
gijos mokytoja Danguole Vaičekauskiene 
ir geografijos mokytoja Sniegina Raubaite 
dalyvavo patyriminėje ekspedicijoje  „Ir 
aš galiu pažinti ir atrasti“ (ekspedicija 
organizuojama jau ketvirtus metus). 

Pirmadienį atvykome į miestelį, esantį 
Kelmės rajone — Tytuvėnus. Įsikūrę pra-
dinėje Tytuvėnų mokykloje, aptarę ben-
dras taisykles, išsiruošėme  į Tytuvėnų 
Bernardinų vienuolyno ansamblį ir baž-
nyčią. Apie vienuolyno istoriją (įkūrimą, 
kilusį gaisrą, vienuolių buitį, maldos 
ypatumus) pasakojo piligriminio centro 
gidė Rūta Krencienė. Nustebino puiki 
vienuolyno akustika – tuo įsitikinome 
išgirdę istorijos mokytojos V. Kizevičiūtės 
giedojimą. Po ekskursijos po vienuolyną 
keliavome prie Bridvaišio ežero, po to 
aplankėme ant Kokmaniškės kalvos 
esantį apžvalgos bokštą, nuo kurio matosi 
ne tik Šiluvos bažnyčios bokštai, bet ir 
Šiaulių miesto daugiaaukščiai. Vakare 
susipažinome su šio miestelio gyventoju, 
buvusiu istorijos mokytoju Robertu Mo-
sėjumi, kuris papasakojo Tytuvėnų mies-
telio istoriją, vedė ekskursiją pažintiniu 
taku aplink Gilio ežerą. Keliaudami 
matėme biomas, kabančias pelkes, ledy-
nų sustumtas akmenų rūžas.  

Kitą rytą, apie 6 val., miestelio aikštėje vėl 
susitikome su gidu Robertu ir iškeliavome 
į Šiluvą. Ėjome ne įprastu keliu, o mišku, 
kadangi norėjome aplankyti Jono Žemai-
čio-Vytauto bunkerį, kuriuo buvo naudo-
tasi 1946 m. (pradinio partizaninio judė-
jimo metu). Įveikę apie 13 kilometrų kelio 
mišku ir pievomis, pasiekėme Šiluvą, ku-
rioje susitikome su klebonu Erastu Mu-
rausku. Klebonas papasakojo apie Šiluvą, 
Šventos Mergelės Marijos apsireiškimo 
stebuklą. Aplankėme ne tik bažnyčią ir 
koplyčią, bet ir ne taip seniai Anapilin išė-
jusio  garsaus lietuvių teatro režisieriaus, 
aktoriaus Eimunto Nekrošiaus kapą.  

Šiek tiek atvėsus orui, prasidėjo tiriamojo 
pobūdžio veiklos: dirbdami grupėmis, 
atlikome ekonominį tyrimą, kurio tikslas – 
išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia pirkėjų 
įpročius, prekių asortimentą. Pasirodo, 
1970–1983 m. Tytuvėnuose kunigavo 
Ričardas Mikutavičius, apie kurį sten-
gėmės surinkti kuo daugiau prisiminimų. 

Miestelio gyventojai maloniai pasakojo 
apie savo pažintį su kunigu, apie jo kuklią 
asmenybę, bet didžius darbus. Dieną vai-
nikavo naktinis žygis: ėjome laikydamiesi 
virvės, nesikalbėdami. Pasiekę Bridvaišio 
piliakalnio viršūnę, pasidalijome savo po-
tyriais ir išgyvenimais. Paaiškėjo, kad 
eidami vieni mėgavosi naktiniais paukš-
čių, varlių ar šunų skleidžiamais garsais, 
kiti –  kvapais, vaizdais, kai kurie jautėsi 
visai saugiai ir ramiai, tačiau buvo tokių, 
kurie svajojo apie miegą. 

Trečią dieną apsilankėme Tytuvėnų re-
gioninio parko lankytojų centre, kuriame 
parko darbuotojas papasakojo Tytuvėnų 
regioninio parko ir miestelio istoriją, ypa-
tingus paukščius — gerves, apie mieste-
lyje buvusį dvarą bei kitus įdomius faktus. 
Mokytojai patikrino, ką ir kiek išgirdome, 
supratome (pateikė istorijos, geografijos 
ir biologijos užduočių). Visus labai pra-
linksmino vienos iš komandų sušoktas 
gervių tuoktuvių šokis. Vakare laukė dar 
viena, jau tradicine tapusi užduotis — so-
cialinė Tytuvėnų miestelio gyventojų 
apklausa. Šį kartą domėjomės miestelio 
gyventojų emigracijos situacija, šio krašto 
tradicijomis bei miestelio problemomis. 
Apibendrinę duomenis, priėjome prie 
išvados, kad miestelio gyventojai džiau-
giasi savo kraštu, gražia jo gamta, daugu-
ma jame gyvena nuo gimimo ir didžiuo-
jasi turimais kukliais, tačiau nemažą su-
sidomėjimą turinčiais renginiais. Pa-
skutinysis vakaro išbandymas — pirmą 

kartą ekspedicijoje dalyvavusių krikš-
tynos (reikėjo atpažinti retus augalus, ieš-
koti paslėptų „gervės“ kiaušinių, sukurti 
eilėraštį apie Tytuvėnų kraštą). Krikštynų 
kulminacija — priesaika Gilio ežere! 

Paskutinį rytą keliavome į Bridvaišio eže-
re esančią Didžiąją salą, kurioje grupėmis 
žaidėme žaidimą „Aktyvus protas“. Svar-
biausia žaidimo taisyklė – kuo greičiau at-
sakyti į kuo daugiau klausimų. Visi pateik-
ti klausimai buvo susiję su čia įgytomis 
žiniomis iš  geografijos, istorijos ir biolo-
gijos. Pakeliui namo sustojome Užpelkių 
miške prie akmenų rūžos pažintinio tako, 
esančio apie 13 km nuo Tytuvėnų – taip 
užbaigėme keturias dienas trukusią 
ekspediciją. 

Nuostabi ekspedicija! Daug išmokome, 
sužinojome, patyrėme, tad dauguma 
tikrai kitais metais keliaus vėl! •    
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Gegužės 30 d. į gimnaziją atvyko grupė 
kolegų iš Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijos. Vizito tikslas – susipažinti su 
Tarptautinio bakalaureato diplomo 
programos vykdymo ypatumais 
Didždvario gimnazijoje, kuri šią programą 
vykdo nuo 2005 metų ir ją jau baigė 325 
mokiniai.  

Kolegos alytiškiai stebėjo atviras 
pamokas, kurias vedė anglų k. mokytoja 
Tatjana Sviatkina bei gamtos mokslų 
pamoką, kurią vedė mokytojas Aidas 
Bertulis. Be to, kolegos didždvariečiai 
noriai dalijosi įgyta patirtimi ir mokinių 
sėkmės istorijomis. Programos vykdymo 
ypatumus, skirtumus tarp ugdymo 
programų, stojimo į Lietuvos ir užsienio 
universitetus pristatė programos koor-
dinatorė Rima Tamošiūnienė. Socialinės 
veiklos (angl. CAS) koordinatorius Paulius 
Baranauskas kalbėjo apie tokios veiklos 
prasmę, naudą tolimesniam programą 
baigusio mokinio gyvenimui. Svečiai 
turėjo progos susitikti ir pasikalbėti su 
diplomo programą ką tik baigusiais 
mokiniais bei dar beismokančiais, kurie 
paliko nuoširdų, šiltą, atvirų, mokančių 

argumentuotai pagrįsti savo nuomonę 
jaunuolių įspūdį. Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijos direktorė Loreta Šerniene net 
šūktelėjo: „Mes tokius ir įsivaizdavome 
tarptautinio bakalaureato programos 
mokinius!“ 

Susitikimo pabaigoje abiejų gimnazijų 
direktoriai pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį, o mokytojai suderino atsakomąjį 
vizitą į Alytaus šv. Benedikto gimanziją 
rudeniop. • 

„Geroji patirtis įgyvendinant tarptautinio bakalaureato 
diplomo programą“ 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Rima Tamošiūnienė 

Balandžio 29 d. IIg kl. mokinės: Adelė Taujanskaitė, Gabija 
Šveikauskaitė, Eglė Babrauskaitė ir Eva Buitvidaitė, Šiaulių apskrities 
P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykloje suaugusiems žmo-
nėms, norintiems išmokti anglų kalbą, organizavo užsiėmimą        
„Šv. Velykos“ Mokinės buvo paruošusios užduočių, žaidimų ir kitų 
smagių veiklų Velykų tema. Pirmiausia, Eglė ir Eva pristatė įdomių 
faktų apie Šv. Velykų šventimą įvairiose pasaulio šalyse, o Adelė ir 
Gabija suorganizavo Kahoot žaidimą. 

Kiek vėliau dalyviai turėjo užduotį – surasti Amerikos skaitykloje 
paslėptus margučius. Laimėjusi komanda gavo saldžių prizų. 
Kadangi gimnazijos mokinės ne pirmąkart organizavo užsiėmimus, 
pastebėjo, kad dalyviai anglų kalba buvo padarę nemažą pažangą, o 
tai tik leido geriau suprasti vieni kitus. 

Antrokės prisipažino, kad irgi šio to išmoko: šįsyk jos drąsiau kalbėjo prieš auditoriją, atviriau bendravo su vyresniaisiais, pagilino 
savo anglų kalbos žinias. Merginos džiaugėsi prasmingai praleista diena. • 

Šv. Velykos angliškai 
Virginija Čelkonienė, anglų k. mokytoja  
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ŠEIMOS DIENOS ŠVENTĖ 
Gegužės 16 d. II klasių mokiniai savo šokiais ir dainomis džiugino savo tėvelius ir mokytojus – taip paminėta Šeimos diena. •  
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„DG NEMIEGAM 2019“ 
Gegužės 24–25 dienomis Didždvario gimnazijos kiemelyje vyko mokinių savivaldos organizuotas socialinių kompetencijų 

ugdymo projektas „DG Nemiegam'19“. Atidarymo metu dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti grupės „Migracija“ muzikinio 

pasirodymo. Visą naktį grupė mokinių ir mokytojų smagiai ir prasmingai leido laiką: žaidė susipažinimo žaidimus, dalyvavo 

„gyvojoje bibliotekoje“, kūrė vaidinimus, šoko zumbą ir tautinius šokius. •  

Nuotraukos: Karolio Sniečkaus, Tito Karvelio, Simonos Litvinskaitės ir Justinos Širiakovaitės  



http://dg.su.lt 

Maketuota Didždvario               
gimnazijos Radijo klube 

 
 

Kuratorė Rasa Zvilnaitė 
 
 

Kalbos redaktorė Audronė                   
Saldauskienė 
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DIDŽDVARIEČIAI TEISINGUMO  
KAMBARYJE  

Gegužės 7 d. aštuoni II kl. mokiniai 
lankėsi „Teisingumo kambaryje“. Šis 
„kambarys“ –  tai galvosūkis ant ratų, 
kuriame gimnazistai trumpam tapo 
teisėjais, nagrinėjančiais sudėtingą 
teismo bylą. Pabuvimas teisėjo 
vaidmeny padėjo mokiniams geriau 
suprasti šios profesijos iššūkius, ir 
būtiną atsakomybę priimant spren-
dimus. • 

 

 

  

Kasmet, gegužės 31 dieną, 
Pasaulio sveikatos organizacija 
(toliau – PSO) ir jos partneriai 
mini Pasaulinę dieną be tabako. 
Jos metu atkreipiamas visuo-
menės dėmesys į rūkymo žalą 
sveikatai bei kitas su tabako ir 
tabako gaminių vartojimu 
susijusias rizikas, be to viešai 
palaikomos iniciatyvos, susijusios 
su tabako ir tabako gaminių 
vartojimo mažinimu. 2019 metų 
Pasaulio dienos be tabako 
tema – „Tabako sukeliami padariniai 
plaučiams”. Šiais metais Pasaulio sveikatos 
organizacija siekia didinti visuomenės 
informuotumą apie neigiamą tabako 

poveikį plaučiams bei plaučių funkcijos svarbą sveikatai ir gerovei. 

Socialinė pedagogė D. Naraveckienė ir visuomenės sveikatos specialistė I. Kvedarienė 
gimnazijoje organizavo akciją, skirtą šiai dienai paminėti. Mokiniai ir pedagogai 
specialiu aparatu galėjo pasimatuoti smalkių (CO2) kiekį plaučiuose, pasiklausyti 
informacijos apie tabako keliamą žalą sveikatai.• 

Irena Kvedarienė, sveikatos apsaugos specialistė  
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