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NAUJIENLAIŠKIS NR.4 

Balandžio 1 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko renginys „Mo-
kyklos diena 2017“. Į kasmet 
vykstančią šventę susirinko buvę 
ir esami gimnazijos bendruome-
nės nariai – mokiniai ir mokytojai. 

Buvę gimnazijos mokiniai dabarti-
niams gimnazistams pasakojo 
savo sėkmės istorijas, atskleidė 
studijų pasirinkimus bei dabarti-
nes profesijas, dalino patarimus 
kaip pasiekti savo tikslų ir tapti 
sėkminga asmenybe, bendravo, 
diskutavo, atsakinėjo į klausimus. 

Kartu gimnazijoje vyko ir draugiš-
kos buvusių ir esamų didždvariečių krepšinio varžybos. 
Į mokyklą atvykusius mokytojus senjorus kavos puode-
liui kvietė gimnazijos bendruomenės nariai. 

Tradiciškai „Mokyklos diena“ užbaigta šventiniu kon-
certu „Visada laukiami“, kuriame pasirodė mokyklos 
„Chorų karų 2017“ dalyviai mokiniai ir mokytojai. Tau-
tinių šokių ansamblio „Šėltinis“ šokėjai atliko šokius 
„Dūktinė polka“ ir „Galalių Gegužinė“.  

Mokyklos dienos metu debiutavo nauja mokinių tėvų 
grupė, kurioje buvo galima pamatyti ne tik dabartinių, 
bet ir buvusių Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių 
tėvus, kurie sušoko liaudies šokius „Gumbinė“ ir 
„Apvalais“. 

Dainas Didždvario gimnazijos bendruomenei dovanojo 

ne tik dabartiniai mokiniai, savo pasirodymu nu-
džiugino buvusi gimnazijos mokinė Indrija Šidlaus-
kaitė. 

Kasmet rengiamas tradicinis gimnazijos bendruo-
menės pasibuvimas – ne tik smagus buvusių 
didždvariečių sugrįžimas į savo buvusią mokyklą, 
susitikimai su mokytojais ir mokiniais. Buvę moki-
niai mielai dalijasi naujomis idėjomis, kartu kuria-
mi nauji projektai, stiprinami bendruomenės ry-
šiai. • 

Mokykla į kurią norisi sugrįžti 
Anželika Griciūtė 

 

Mokyklos dienos proga surengtame krepšinio 
turnyre, po atkaklios kovos, rezultatu 92:102 

nugalėjo senjorai 

 

 

 



 

Prieš Velykas  
A. J. Greimo skaitykloje 

atidaryta paroda „Velykų 
rytą lelija pražydo...“ • 

Literatūros paroda 
„Lietuvos laisvės kelias“, 

skirta Kovo 11-ajai – Lietu-
vos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. • 
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1917-03-09 – 2017-03-09 
Kovo 9 d. sukako  

100 metų, kai gimė  
Algirdas Julius Greimas, 

garsus pasaulio semiotikas, 
eseistas, lietuvių kalbinin-
kas, mitologijos tyrinėto-

jas, 1940-1944 m. mokyto-
javęs mūsų gimnazijoje.• 

  
Skaitykloje surengta  

Renatos Šliožytės (Im) 
kūrybinių darbų paroda. 

Renata lanko Didždvario 
gimnazijoje dailės studiją.  

Dauguma jos paveikslų 
piešti su kempine, taip pat 

paveikslams kurti ji  
naudoja modeliną,  

struktūrinę pastą, akrilą.                                     
Savo ateitį Renata sieja su 
menu, kūryba, norėtų tapti 

animatore. • 

Mobilioji bioklasė 
Anželika Griciūtė 

Balandžio 6 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje sve-
čiavosi modernioji „Mobilioji bioklasė“, kuri yra 
aplankiusi daugiau nei 130 Lietuvos mokyklų.  

Pagrindinis moderniausia mokslo įranga aprūpin-
tos vienintelės šalyje mobilios laboratorijos tikslas 
stiprinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais. 
„Mobilioji bioklasė“ suteikė Didždvario gimnazis-
tams unikalią galimybę trumpam tapti tyrėjais. 
Moksleiviai ne tik išbandė įvairius mokslinius prie-
taisus, tačiau ir patys atliko moderniausius bio-
mokslų eksperimentus. 

Mini autobusas su specialia edukacine programa 
po šalies mokyklas važinėja reguliariai. Programa 
yra skirta 9 ir vyresnių klasių moksleiviams. 

 „Mobiliosios bioklasės“ projektą įgyvendina Vil-
niaus universitetas ir bendrovė „Thermo Fisher 
Scientific“, didžiausia pasaulio bendrovė, siūlanti 
produktus ir paslaugas mokslui. 

Didždvariečiams „Mobiliosios bioklasės“ užsiėmi-
mai neprailgo, o jaunieji tyrėjai pasinėrė į mokslo 
pasaulį. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
motyvuotais ir draugiškais Vilniaus universiteto 
studentais mokinius paskatino dar labiau domėtis 
gamtos mokslais. • 

Jungtinis Gyvybės mokslų centras 
Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė  

Balandžio 7 d. Didždvario gimnazijos antrų ir tre-
čių klasių gimnazistai lankėsi Vilniaus universiteto 
Jungtiniame Gyvybės mokslų centre. Mokiniai 
susipažino su 2016 metų sausį atidaryto Gyvybės 
mokslų centro siūlomomis programomis: bioche-
mijos, biotechnologijos, genetikos, neurobiofizi-
kos, molekulinės biologijos ir ekologijos studijų 
kryptimis, moderniomis laboratorijomis bei jose 
dirbančiais specialistais. 

Centrą sudaro biochemijos, biotechnologijos ir 
biomokslų institutai, įrengtas zoologijos muziejus. 
GMC bendradarbiauja su kompanijomis Thermo 
Fischer, Dupont Pioneer, Bayer, Medicinische 
Labordiagnostic, Biocentras, todėl studentai turi 
puikių galimybių save realizuoti Lietuvoje. 

Po ekskursijos keletas gimnazistų nusprendė savo 
ateitį sieti būtent su Vilniaus universiteto Gyvybės 
mokslų centru. • 

Dovydo Levino nuotrauka 

Kūrybinės kino dirbtuvės 

Balandžio 20-21 d. 15 Šiaulių Didž-
dvario gimnazijos mokinių I-III, TB1 
klasės mokinių grupė, koordinuoja-
ma IT mokytojos Daivos Bukelytės, 
dalyvavo projekte „Dokumentinio 
kino kūrybinės dirbtuvės“, kuriam 
vadovavo kino režisieriai: Marat 
Sargsyan ir Andrius Blaževičius. 

Tai puiki galimybė mokinio karjeros 
kelio pradžiai kartu su profesiona-
liais režisieriais. 

Didždvariečių sukurti dokumentiniai 
filmai dalyvaus viešosios įstaigos 
„Kultūrinių projektų centras“ moki-
nių kino konkurse. • 

 



Balandžio 18-20 d. Šiaulių Didždvario gim-
nazijoje vyko integruotas tris dienas trukęs 
projektas „Kaštonų alėjos renovacija“, 
kuriame dalyvavo pirmokai didždvariečiai. 

Projekto startas paskelbtas antradienį. 
Mokiniai dirbo skirtingose ekspertų grupė-
se, rinkosi architektų, gamtininkų-ekologų, 
renginių organizatorių, viešųjų ryšių atsto-
vų, paveldosaugininkų grupes. Gimnazis-
tams padėjo, juos konsultavo skirtingų 
sričių specialistai: buvęs Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokinys, architektas Kristijonas 
Murauskas, muziejininkė, vyr. specialistė 
Vilma Karinauskienė, žurnalistė Sigita In-
čiūrienė, Europos savanorių tarnybos sava-
norė Tabea Böhler. Dar tą pačią dieną visi 
pradėjo dirbti grupėse, kuriose maketavo, 

kūrė bei išdėstė savo idėjas, 
kaip šalia Didždvario gimnazijos 
esanti Kaštonų alėja galėtų 
tapti modernesne bei inovaty-
vesne vieta, kurioje apsilankytų 
daugiau miesto gyventojų bei 
svečių. 

Dvi dienas mokiniai kūrė, ruošė 
ir rengė projektus, kuriuos ket-
virtadienį pristatė gimnazijos 
bendruomenės nariams. Moki-
niai įrodė, kad komandinis dar-
bas yra svarbus, o idėjų siūly-
mas ir generavimas projekto 
metu yra bene svarbiausia da-
lis. 
Mokiniai savo projektus prista-

tė naudodami skirtingus 
būdus: vieni naudojo 
naujausias technologi-
jas, kiti nusprendė, kad 
tradiciniais, jau išbandy-
tais metodais parengti 
projektai pritrauks di-
desnį susirinkusiųjų ir 
vertinimo komisijos dėmesį. 

Kiekviena grupė pristatė savo idė-
jas. Architektų grupės pasiūlė įreng-
ti vietas senjorų poilsiui, pastatyti 
dviaukštes kavinukes, sceną, įrengti 
paviljoną „Blusų turgaus“ prekei-
viams, įrengti šildomą grindinį. 
Gamtininkai ir ekologai tyrinėjo 
dirvožemį, kuriame auga kaštonai, 
bandė nustatyti kokie dar augalai 
galėtų puošti alėją. Renginių organi-
zatoriai pateikė ilgą renginių sąrašą, 
kurie pritrauktų ir sudomintų šiau-
liečius. Viešųjų ryšių atstovai paren-

gė apklausas bei kalbino praeivius, kokia jų 
nuomonė apie Kaštonų alėją bei jos reno-
vaciją, parengė informacinius lankstinukus. 
Paveldosaugininkai pateikė įžvalgų, kaip 
išsaugoti ir įprasminti alėjos istoriją, siūlė 
statyti skulptūrinius akcentus, informaci-
nius stendus. 

Vertinimo komisija gimnazistų atliktą veik-
lą vertino viso projekto metu, balsą už 
labiausiai patikusį darbą galėjo atiduoti ir 
kiti gimnazijos bendruomenės nariai moki-
niai ir mokytojai. Vertinimo komisija inova-
tyviausiu išrinko Ig klasės komandos pro-
jektą, o mokinių sprendimu įspūdingiausiu 
išrinktas Im klasės komandos projektas. • 

Integruotas projektas „Kaštonų alėjos renovacija“ 
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Anželika Griciūtė 

 



  Tarptautiniame  
matematikos konkurse  

„Kengūra 2017“  
10 ir 11 kl. grupėje pateko 

tarp 50-ies geriausiųjų 
mokinių Lietuvoje: 

Viktorija Pakštaitė (IIm). 
Mokytoja Irma Venskuvie-

nė, Titas Jukšta (IIp). 
Mokytoja Eugenijus 
Buivydas, Vismantas  

Stonkus, Povilas 
Gegužis, Jonas Naujokas, 

(III kl.). Mokytoja Irena 
Baranauskienė. •  

Šiaulių Didždvario 
gimnazijos protų kovų 

komanda: Jurgitą 
Bašytė, Valdonė 

Šniukaitė, Ugnė Tyleny-
tė, Kristupas 

Kaušas, Jonas 
Naujokas, Marius 

Pocevičius, Kipras Tallat 
Kelpša ir Karolis Karkalas 
Lietuvos Gimnazijų Lygos 

superfinale laimėjo  
III vietą.  •  

 
Šiaulių Didždvario 

gimnazijos komandą 
užėmė II vietą  

Šiaulių m. bendrojo  
lavinimo mokyklų šaškių 

varžybose. 
Mokytoja  

Rima Kasiliauskienė. •  

 

Šiaulių m. Vokiškos dainos 
konkurse IIa kl. mokiniai 

ansamblių grupėje 
laimėjo I-ą vietą. Tarp 

solistų šauniai pasirodė 
Emilija Bučinskaitė (IIIm), 
laimėjusi II vietą. Jai gitara 

pritarė Titas Jukšta. 
Mokytojos Daiva  

Staniulytė ir Ksavera 
Mankuvienė. •  

Naujų technologijų taikymas 

Karjera šiandien 
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Rūtenis Raila (TB2), Evaldas Grublys (IIp) 
ir Adonis Majorovas (IIp) skaitė Informatikos 
inžinerijos krypties programavimo tema praneši-
mus kasmetinėje respublikinėje technologinių 
studijų studentų konferencijoje „Naujųjų techno-
logijų takymas“, kuri vyko balandžio 20 d. Šiaulių 
valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakul-
tete.  

Šiemet pirmą kartą studentų konferencijoje daly-
vavo ir gimnazistai. Didždvariečiai vaikinai džiau-
gėsi įvertinimu, sakė, kad įspūdžiai po konferenci-
jos yra net labai puikūs.  

Evaldas ir Adonis pristatė žaidimą „Inscription 
(Užrašai)“, kuris yra kuriamas kaip IT asmeninis 
projektas. Klausytojai susidomėjo šiuo projektu –
didždvariečiai gavo pasiūlymą susisiekti su žaidi-
mų kūrėjais iš Vilniaus Žilvinu ir Šarūnu Ledais, 
kurie yra sukūrę žaidimų kūrimo įmonę „Tag of 
joy”. Evaldo ir Adonio žaidimo „INSCRIPTION 
(Užrašai)“ kuriamas tinklalapis:  

http://inscriptiongame.esy.es/ 

Vaikinai planuoja toliau projektą „auginti“, tobu-

linti ir turi didelę svajonę: savo produktą padaryti 
žinomą ne tik šalies mastu. 

Rūtenis Raila savo pranešime „Investavimo apli-
kacijos vizualizacija“ demonstravo, kaip jo sukur-
ta programėlė leidžia vartotojui investavimo 
programos atliktus sandorius stebėti realiu metu 
finansinės rinkos grafike. 

Dėkojame vaikinams už aktyvumą ir demonstruo-
jamus gebėjimus IT srityje. Sėkmės! •   

Balandžio 21 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos 
profesijos patarėja Laima Vielikėnienė, mokytoja 
Kristina Rimkuvienė ir socialinė pedagogė Dan-
guolė Naraveckienė dalyvavo Šiaulių miesto me-
todinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konfe-
rencijoje „Karjera šiandien: mokytojų ir mokinių 
požiūris“, parengė ir pristatė stendinį pranešimą 
„Asmenybės ūgtis planuojant karjerą“. Antrokė 
Ugnė Pališaitytė parengė ir pristatė pranešimą 
„Asmeninė patirtis leidžiantis į karjeros kelią“. •   

 IT mokytoja Daiva Bukelytė 
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Ekonomikos ir lyderystės mokykla 

Jau ketvirti metai Didždvario gimnazija bendra-
darbiauja su Šiaulių verslo inkubatoriumi ir daly-
vauja projektuose. Balandžio 10-13 d. Andrioniš-
kyje (Anykščių r.) vyko finaliniai, keturias dienas 
trukę Ekonomikos ir lyderystės mokyklos užsiėmi-
mai.  

Pirmąsias dvi dienas su moksleiviais dirbo psicho-
logas ir žmogiškųjų išteklių konsultantas Ričardas 
Diržys. Mokiniai mokėsi valdyti konfliktus, geriau 
pažinti save. Trečiąją ir ketvirtąją sesijos dienas 
kartu su mokymo konsultantais Povilu Plūku ir 
Nerijumi Januškevičiumi mokiniai diskutavo ben-
dradarbiavimo temomis ir mokėsi, kaip reikia 
efektyviai dirbti kartu. Gimnazistai puikiai leido 
laiką, įgijo daug teorinių žinių ir mokėsi jas taikyti 
praktikoje. 

Tai puiki pagalba mokiniams planuojant karjerą 
už kurią dėkojame verslo inkubatoriaus projektų 
vadovei Ritai Vilaitei ir kitiems darbuotojams, 
tikimės ir toliau bendradarbiauti. •   

Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė 



Puslapis 5 Antrieji namai 

Mokslo centras AHHAA Šiaulių Didždvario gimnazijoje 
Balandžio 21 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko mokslo centro  
AHHAA edukacinis renginys – moks-
lo šou. 

Šį renginį Didždvario gimnazistams 
kaip pagrindinį prizą iškovojo didž-
dvariečiai gimnazistai – III kl. moki-
niai: Povilas Gegužis, Ignas Pangonis, 
Vismantas Stonkus, Neda Gendvilai-
tė – atsakę į AHHAA mestą iššūkį – 
MOKSLAS JĖGA ir sukūrę 1 min. truk-
mės video klipą, kuriuo pabandė tai 
įrodyti. 

AHHAA – Tartu mieste įsikūręs di-
džiausias Baltijos šalyse mokslo cent-
ras Didždvario gimnazijos bendruomenei parodė daug eksponatų, sukūrė įdomias kūrybines dirbtuves 
bei tikrą mokslo teatrą į kurį įsisuko ir mokiniai, ir mokytojai. • 

Anželika Griciūtė 
Didždvario gimnazijos 
krepšininkų komanda  

Lietuvos zoninėse krepši-
nio varžybose iškovojo                 

I vietą. 
Mokytojas Mindaugas 

Dabkevičius. 

 

Šiaulių m. tarpmokyklinėse 
šaudymo varžybose 

didždvariečiai laimėjo  
IV vietą. 

Mokytoja Rima  
Kasiliauskienė. • 

 

Aira Zajauskaitė (TB1)   
šalies festivalyje-konkurse 
„Daina LT“ 8-12 kl. grupėje 
už rašinį „Liaudies daina –

tautos sielos išraiška“  
Laimėjo I vietą. Mokytoja 
Janina Dombrovskienė. • 

 

Konkursas „Mano gaublys“  
I vieta 

Kipras Tallat Kelpša (TB1) 
II vieta  

Nemira Žilinskaitė (IV)  
III vieta 

Armandas Kondroška (I) • 
 

Šiaulių apskrities bendrojo 
lavinimo mokyklų rusų 

(užsienio) kalbos 7-12 kl. 
mokinių raiškiojo skaitymo 

konkurse:   
I vieta  Justina Pinskutė-

Jasaitė (IVd); 
 II vieta  

Rokas  Kubulkis (Ib). 
 Paruošė mokytoja Natalija  

Plošenko • 
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Balandžio 10 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos Ip ir 
Ig klasės mokiniai lankėsi Tartu, Estijoje. Kelionės 
tikslas buvo didžiausias Baltijos šalių mokslo cent-
ras AHHAA, kuris supažindina lankytojus su mokslu 
ir technologijomis. Vienas didžiausių išskirtinumų 
šiame mokslo centre yra tai, jog lankytojai gali 
viską liesti patys, išbandyti.  

AHHAA mokslo centras užima apie 3000 kvadrati-
nių metrų dydžio parodų salę, kurioje derinant 
specialiuosius efektus ir erdvinį vaizdą, sukuriama 
neįtikėtina, kvapą gniaužianti realybės iliuzija. Čia 
lankytojams siūloma milžiniška energijos mašina 
(Niutono obelis), ypatingos technologijos Hober-
mano sfera, mini laboratorijos ir daug kitų įdomių 
dalykų. AHHAA centre yra vienintelis Europoje 
sferinis planetariumas, kurio projektorius įtrauktas 
į Gineso rekordų knygą. Čia su visata padeda susi-
pažinti Japonijos išradėjo Takayuki Ohiro sukurtas 
projektorius „Megastar“. 

Didždvariečiai AHHAA mokslo centre atliko labora-
torinį darbą „Akių operacija“, kurio metų sužinojo 
daug informacijos apie regėjimą bei išbandė ran-
kos tvirtumą ir ryžtą pjaunant skalpeliu šaldytas 
kiaulės akis. Akies preparavimas visiems labai pati-
ko, nors buvo keli mokiniai, kuriems iššūkis, prepa-
ruojant nagrinėti akies sandarą, pasirodė per dide-
lis. 

Vis tik įdomiausia ekskursijos dalis buvo vaikščioti 
po mokslo centrą – apsiversti aukštyn kojomis, 
praeiti veidrodžių labirintą, važiuoti dviračiu ant 
lyno virš pagrindinės centro salės. 

Pabaigai visi pasivaikščiojome Tartu senamiesčiu. 
Neprailgo ir 7 valandas trukusi kelionė atgal į Šiau-
lius – bendravome, dainavome, kalbėjomės, sma-
giai leidome laiką.• 

 

Didždvariečiai mokslo centre AHHAA  Greta Bružaitė  
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Balandžio 7 d. vyko jau tradiciniu tapęs renginys „Nemiegam“. Šiais metais dalyviai atskleidė save skirtingose subkultūrose. 
Susirinko: pankai, gotai, snobai, baikeriai, forsai, reiveriai, hipiai ir bohema. Renginį pradėjome nuo susipažinimo su subkultū-
romis, vadovų prisistatymo. Išsiskirstę į subkultūrų grupes, dalyviai susipažino su kitais grupės dalyviais. Suartėjusios grupės 
patikrino savo subkultūrų žinias protmūšyje.  
Vėliau vyko Didždvario mokinių muzikiniai pasirodymai, ko-
mandų prisistatymai. Po muzikinės pertraukos mokiniai vaikš-
čiojo per punktus ir dalyvavo estafetėse. Po šios užduoties 
paaiškėjo finalistai, kurie susikovė dėl pirmosios vietos: reive-
riai prieš baikerius. Po finalininkų kovos paaiškėjo nugalėtojai – 
didždvariečiai pristatę reiverių subkultūrą.  
 

DĖKOJAME RĖMĖJAMS : 
SAULĖS PICA – SKANIAUSIA PICA ŠIAULIUOSE!  
HTTP://WWW.SAULESPICA.LT/ 
ROYAL POPCORN – HTTP://WWW.ROYALPOPCORN.LT/ 
ATLANTIS CINEMA - HTTP://WWW.ATLANTISCINEMAS.LT/ 
SAULĖS RADIJAS - HTTP://SAULESRADIJAS.LT/ 
UAB MOGEMAS - HTTP://MOGEMAS.LT/PRADZIA/  

Beatričė Rastaitytė, mokinių savivaldos prezidentė 
Nuotraukų autoriai: Austėja Čegytė ir Arnas Budraitis  

Nuotraukų autoriai: Austėja Čegytė ir Arnas Budraitis 

NEMIEGAM DG 2017 



Balandžio 19 d. Šiaulių Didždva-
rio gimnazijoje vyko renginys 
„PIN DIENA MOKYKLOJE: autorių 
pamokos jaunajai kartai“. Pa-
moką gimnazistams surengė bu-
vęs Didždvario gimnazijos moki-
nys Julijus Aleksovas, grupės 
„Colours of bubbles" narys. Ši 
pamoka – asociacijos LATGA 
rengiamo edukacinių renginių 
ciklo „PIN diena mokyklose: au-
torių pamokos jaunajai kartai“ 
dalis. 10 žinomų įvairių sričių au-
torių grįžo į savo buvusias mo-
kyklas, kad papasakotų mokslei-
viams apie piratavimo žalą, su-
teiktų žinių apie teisėtus intelek-
tinės nuosavybės naudojimo 
būdus. 

Šis edukacinių renginių ciklas 
skirtas paminėti Pasaulinę inte-
lektinės nuosavybės (PIN) dieną, 
kuri švenčiama balandžio 26 d. 
Projektas iš dalies finansuojamas 
Kultūros ministerijos Autorių 

teisių ir gretutinių teisių apsau-
gos programos lėšomis. 

„Baltic Software Alliance“ (BSA) 
duomenimis, Lietuva nuolat įvar-
dijama kaip viena piratavimo ly-
derių pasaulyje kartu su kitomis 
Rytų Europos šalimis. Ir nors 
mūsų šalis jau kurį laiką geogra-

fiškai priskiriama ne Rytų, o Šiau-
rės Europos šalims,  savo požiū-
riu į intelektinę nuosavybę esa-
me arčiau Rytų bloko nei Šiaurės 
šalių, kuriose autorių teisių ap-
saugai skiriamas itin didelis dė-
mesys. • 

Puslapis 7 Antrieji namai 

PIN diena Šiaulių regiono moksleivių 
raštingumo konkurso  

nugalėtojai: 
I kl. grupėje 

III vieta – Ieva Kucinaitė, 
mokytoja Lina  
Michailovienė; 
III kl. grupėje 

I vieta – Ugnė Tylenytė, 
mokytoja Lina  

Michailovienė;  
IV kl. grupėje 

II vieta – Rūta Petkauskaitė, 
mokytoja Audronė  

Saldauskienė. • 
 

Didždvario gimnazijoje 
vykusios Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo  
olimpiados regioninio etapo 

nugalėtojai: I vieta   
Jonas Naujokas (TB1). 

Mokytoja Diana Virbickaitė; 
II vieta – Kipras Tallat          

Kelpša (TB1). Mokytoja 
Diana Virbickaitė. • 

 
 Jonas Naujokas (TB1)  

tapo LRT laidos 
„Tūkstantmečio vaikai“ 

geriausiu vienuoliktoku. • 
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Diena kitaip 2017 

Kovo 30 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko socialinių kom-
petencijų renginys „Diena ki-
taip“. Šią dieną gimnazijoje gali-
ma pavadinti emocijų diena, nes 
gimnazijos bendruomenės nariai 
pasinėrė į „Išvirkščią pasaulį“, 
kuriame kiekviena panaudota 
spalva atspindi tam tikrą emoci-
ją, jausmą. 

Pagrindinis šios dienos tikslas – 
stiprinti asmenines kompetenci-
jas: pažinti save ir remtis savo 
stipriosiomis savybėmis, valdyti 
emocijas bei jausmus, užmegzti 
ir palaikyti santykius su bendra-
amžiais, mokytojais, skirtingo 
amžiaus žmonėmis ir kt. 

Ryte atvykę į gimnaziją, bend-
ruomenės nariai prie pagrindi-
nio gimnazijos įėjimo užpildė 
emocijų mandalą „Kaip aš daž-
niausiai jaučiuosi gimnazijoje“.  

Per ilgąsias pertraukas gimnazi-
jos jaukumo zonoje vyko talen-
tingų mokinių muzikiniai pasiro-
dymai, o susirinkę gimnazistai 
linksminosi klausydami atlieka-
mų dainų. • 

Nuotrauka Tabea Böhler  

Anželika Griciūtė  

Žemės dienos vėliavos 
buvo keliamos visame 

mieste.  
Pagrindinę Šiaulių miesto 

Žemės dienos vėliavą 
Prisikėlimo aikštėje pati-
kėta iškelti didždvarietei 
Nemirai Žilinskaitei. • 
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  Ugnių Sadauskas (Ig) 
65-osios Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiados šalies 

etape laimėjo III vietą. Mo-
kytojas Saulius Pelanskis. •  

 

Šiaulių m. 9-10 kl.  
mokinių ekonomikos ir              

verslumo olimpiada: 
I vieta – Danielius 
Sasnauskas (IIm); 
II vieta  – Viktorija  

Pakštaitė (IIm). Mokytoja 
Diana Virbickaitė. • 

 

Vilius Jokubaitis (TB2)  
Šiaulių m. 8-12 kl. mokinių 

dailės olimpiadoje 
„PILIAKALNIAI: praeities 
retrospektyva, dabarties 
realijos, ateities vizijos“ 

 11-12 kl. grupėje užėmė 
 I vietą.  Mokytoja Jovita 

Ratnikienė. • 
 

 Dominykas Jokubauskas 
laimėjo I vietą Šiaulių m. ir 

raj. romansų konkurse 
„Sustok akimirka žavinga“, 
vykusiame „Santarvės“ mo-
kykloje. Mokytojos Ksavera 

Mankuvienė ir Natalija 
Ploshenko. •  

Šiaulių m. geografijos             
olimpiadoje:  III vieta 

 9-10 kl. grupėje – Rytis 
Petkauskas (I kl.); 

I vieta – 11-12 kl. grupė 
Kipras Tallat Kelpša (TB1); 
II vieta – Nemira Žilinskai-
tė (IV kl.); III vieta – Jonas   

Naujokas (TB1 kl.).  
Mokytoja Sniegina  

Raubaitė. • 
 

Didždvario  gimnazijos    
pirmokai, konkurso 

„Makaronų tiltai 2017“   
atrankiniame ture 
pelnė III vietą. • 

Integruota etikos ir karjeros veiklinimo pamoka  

Puslapis 8 Naujienlaiškis 

Kovo 22 ir 29 d. Šiaulių Didždva-
rio gimnazijos Ia ir Ib klasės mo-
kiniams buvo suorganizuota in-
tegruota etikos ir karjeros veikli-
nimo pamoka, patyriminis vizitas 
Šiaulių apygardos prokuratūroje.  

Viešojo intereso gynimo skyriaus 
vyriausioji prokurorė Rita Dabu-
žinskienė mokinius supažindino 
su valstybės valdžių sistema, 
prokuratūros struktūra bei pro-
kuroro profesija, jo darbo ypatu-
mais. Taip pat pristatė teismo 
vykdymo procesus, bylų tyrimo 
sistemą ir su kokiais sunkumais 
bei problemomis susiduria pro-
kuroro darbą dirbantys žmonės.  

Mokiniai vizito metu diskutavo 
apie patyčias elektroninėje er-
dvėje, smurtą artimoje aplinko-
je, melagingus skambučius, suk-

čiavimą ir ką daryti bei kur kreip-
tis susidūrus su nusikalstama 
veikla susijusiomis situacijomis. 
• 
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Etikos mokytoja Oksana Lukšaitė 

 

Samanta Prascevičiūtė ir Raminta Kirklytė, IIIe  

Šiaulių Didždvario gimnazijos IIIb 
ir IIIe klasių mokiniai, vadovauja-
mi anglų kalbos mokytojos Kristi-
nos Urbonienės, šiais mokslo 
metais aktyviai dalyvauja tarp-
tautiniame projekte “Cultural 
and Educational Online Exchan-
ge: the USA, Iraq, Lithuania“.  

Projektas vykdomas dviem eta-
pais, kurie atsispindi pavadini-
me: kultūriniu ir švietimo.  

Tikslas – susipažinti su kitų šalių 
kultūra, papročiais, tradicijomis, 
mokymo sistema, mokymo ir 
mokymosi motyvacijos būdais, 
stiprinti tarptautinį bendradar-
biavimą, patobulinti dalyvių 
skaitmeninę, tarpkultūrinę ir ko-
munikacinę kompetencijas. 

Projektas pradėtas nuo prisista-
tomųjų video, kuriuose kiekvie-
nos šalies projekto dalyviai pri-
sistatė ir trumpai supažindino su 
savo asmeniniais pomėgiais. Šie 
intro filmukai buvo projekto pra-
džios signalas. Antras žingsnis, 
prieš pradedant pirmąjį etapą, 
buvo visų šalių grupių susiskirs-
tymas į smulkesnes grupeles – 
po du. Taip buvo suformuotos 5 
tarptautinės komandos. Pasidali-
ję užduotis ir smulkesnes temas, 
kibome į informacijos paieškas ir 

pristatymų rengimą.  

Pirmasis etapas, kurio metu 
kiekviena šalis parengė trumpus 
filmukus apie savo šalį, geografi-
nę padėtį, tradicinius patiekalus, 
šokius bei dainas, įžymias vietas 
ir literatūrą, sėkmingai baigtas. 
Šio etapo metu bendravome su 
projekto partneriais facebook 
grupėje, elektroninėje erdvėje 
dalijomės informacija, komenta-
vome vieni kitų darbus, aptari-
nėjome projekto eigą. Taip pat 
tik baigę šį etapą, visų šalių ko-
mandos, parengėme video ref-
leksijas su klausimais ir pastebė-
jimais. Visi projekto dalyviai 
tvirtino, jog patobulino savo IT, 
informacijos rinkimo ir apdoroji-

mo, video kūrimo įgūdžius bei 
komunikacinę ir tarpkultūrinę 
kompetencijas. Supratome, ko-
kie esame skirtingi ir įdomūs 
savo mąstymo būdu, savo požiū-
riu į kultūrą, tradicijas, jų puose-
lėjimą. 

Nekantriai laukiame kito etapo, 
kurio tikslas – apklausti moki-
nius, jų tėvus bei mokytojus ir 
sužinoti faktorius, lemiančius 
motyvaciją bei leidžiančius pa-
siekti gerus rezultatus. Tikimės, 
kad šis projektas bus sėkmingas 
ir naudingas ne tik mums pa-
tiems, bet ir kitiems mūsų gim-
nazijos mokiniams, nes pasida-
linsime gerąja patirtimi su visais.  
• 

Trečiokai tarptautiniame projekte “Cultural and Educational 
Online Exchange: the USA, Iraq, Lithuania“ 



Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas  Kovo 9 d. Didždvario gim-
nazijos IIa klasės moki-

niams netradicinė infor-
macinių technologijų 

pamoka vyko kitoje erd-
vėje – Šiaulių profesinio 
rengimo centro Buitinių 

paslaugų skyriuje.  

Mokiniai susipažino su 
floristo, fotografo, higieni-
nės kosmetikos kosmeti-
kos, sporto klubo paslau-
gų darbuotojo, vizualinės 
reklamos gamintojo pro-
fesijomis, atliko praktinę, 

kūrybinę užduotį, kū-
rė  socialines ir komerci-

nes reklamas.  • 
 

Kovo 1 d. IIm kl. moki-
niams profesinio veiklini-

mo užsiėmimas vyko              
AB SEB banke Šiaulių  fi-

nansinių paslaugų centre, 

Vakarų regiono filiale.  AB 
SEB banko paslaugų priva-
tiems klientams direktorė 
Inga Borusienė supažindi-
no antrokus su banko dar-
buotojais, kurie papasa-
kojo mokiniams, kokias 

bakalauro, magistro studi-
jas baigė, kiek laiko ir ko-
kias veiklas atlieka banke.  
Mokiniams buvo paruoš-
tas pristatymas  kaip elg-

tis su pinigais. 
 Gimnazistai sužinojo, kad 
banke dirba žmonės baigę 
filologijos, muzikos, eko-

nomikos, finansų, inžineri-
jos, matematikos ir kitas 

studijų programas. Prista-
tymo metu buvo akcen-
tuota, kad labai svarbios 
asmeninės savybės, kad 
mokiniai dalyvautų įvai-

riose veiklose ir jas  
tobulintų. • 

Kompetencijų tobulinimas 

Puslapis 9 Antrieji namai 

Balandžio 10 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė 
Kristina Muraškienė dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 
organizuotuose, biologijos ir chemijos mokytojams skirtuose, mokymuose 
„Nukleorūgščių chemija ir tyrimo metodai: plonytė riba tarp biologijos ir chemi-
jos“. Mokytoja patobulino gebėjimus ir kompetencijas išskiriant pET28 plazmidę 
iš E. coli DH5a ląstelių kultūros. • 

Kovo 21 d. paskaita apie Šiaulių geriamąjį vandenį ir nuotekų 
valymo problemas didždvariečiams skaitė Džuljeta Martinai-
tienė, UAB „Šiaulių vandenis“ ryšių su visuomene specialistė.  
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MAISTO BANKAS 

2016 04 11 

Mokomės vieni iš kitų 

Kovo 16-18 dienomis pagal Eras-
mus KA1 projektą „CLIL pamoka 
– galimybė tobulinti kalbines ir 
dalykines kompetencijas“ Didž-
dvario gimnazijoje lankėsi Ispa-
nijos Catarroja miesto Florida 
Secundaria mokyklos direktorius 
Enric Ortega Torres.  

Šeši mūsų gimnazijos mokytojai 
jau lankėsi Florida Secundaria 
mokykloje, o dabar jos direkto-
rių domino, kaip organizuojamas 
ugdymo procesas Lietuvoje, kaip 
skatinama mokinių motyvacija, 
kaip organizuojamos CLIL (inte-
gruotos dalyko ir užsienio      
kalbos) pamokos, plėtojama 
STEAM veikla. 

Gimnazijos direktorius Vitalis 
Balsevičius ir skyriaus vedėja 
Rūta Alminienė supažindino sve-
čią su gimnazija, pristatė jos 
veiklą, TB DP koordinatorė Rima 
Tamošiūnienė pristatė Tarptau-
tinio bakalaureato diplomo pro-
gramos ugdymo planą ir veiklos 
organizavimo principus. E.Torres 
stebėjo debatuojančius moki-
nius (Debatų klubo vadovas Pau-
lius Baranauskas), integruotą 
gamtos mokslų pamoką (moky-
tojas Aidas Bertulis), susipažino 

su Radijo 
klubo 
veikla 
(neforma-
laus ugdy-
mo moky-
toja Rasa 
Zvilnaitė), 
susitiko 
su sava-
norišką 
tarnybą 
Didždva-
rio gimna-
zijoje 
atliekan-
čiais  
Europos 
savanorių 
tarnybos 
savano-
riais, 
Veiklos 
stebė-
senos 
skyriaus vedėja Sonata Dedūrai-
tė pristatė gimnazijos projektinę 
veiklą, klasių kuratorė Julija 
Muningienė papasakojo kaip 
veikia pagalbos mokiniui siste-
ma, supažindino su klasių kura-
torių darbu.  

 

E.O.Torres įspūdis apie Didždva-
rio gimnaziją:  

„Buvau sužavėtas, kad mokykla 
yra labai inovatyvi, bet kartu 
sugeba puoselėti savo tradicijas. 
Tai labai svarbu, o pasitaiko vis 
rečiau Europos mokyklose.“ • 

Ugdymo skyriaus vedėja Rūta Alminienė 



  Agnė Babrauskaitė ir  
Gabija Dambinskaitė Im  
Kovo 8 d. Šiaulių Didždva-

rio gimnazijoje lankėsi 
buvęs mokinys Simonas 

Makštutis.  

Jis baigė Tarptautinio ba-
kalaureato programą 2010 
metais ir išvyko mokytis į 

Jungtinę Karalystę, Glazgo 
universitetą. Ten vaikinas 

mokėsi medicinos, o dabar 
dirba gydytoju vienoje 

Mančesterio valstybinių 
ligoninių. 

Simonas, naudodamasis 
proga, jog atvyko į Šiaulius, 

nusprendė ateiti į savo 
buvusią mokyklą ir pasida-
linti patirtimi su priešbaka-
laureatinės Im klasės moki-
niais. Jis pirmokams pasa-
kojo apie laiko planavimą, 
patirtis Tarptautinio baka-
laureto programoje, studi-

jas užsienyje ir, anot jo, 
svarbiausią dalyką –                

kritinio mąstymo įgūdžių 
lavinimą. 

Mokiniai labai džiaugiasi, 
jog turėjo galimybę susipa-

žinti su Simonu ir dėkoja 
už susitikimą. •  

V-oji Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo 
respublikinė konferencija „Žmogaus ekologija“ 

Puslapis 10 Naujienlaiškis 

Kovo 31 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko V-oji Tėvo Jur-
gio Ambrozijaus (Ambraziejaus) 
Pabrėžos vardo mokslininkų, 
mokytojų, dvasininkų ir mokinių 
konferencija „Žmogaus ekologi-
ja“. Apie J.A.Pabrėžos palikimą 
kalbėjęs pranciškonų vienuolis 
brolis Andrius Dobrovolskas pa-
sveikinęs susirinkusius pabrėžė, 
kad tikroji ekologija prasideda 
nuo vidinės žmogaus harmoni-
jos. 
Vidinės harmonijos kvietė ieškoti 
ir apie žmogaus ekologiją meni-
ninko akimis pasakojęs Šiaulių 
dramos teatro direktorius ir ak-
torius Aurimas Žvinys. Pasako jo, 
šio reiškinio apibūdinimas, jam 
tapo iššūkiu, tačiau ir paskatini-
mu daryti naujus atradimus. 
A.Žvinys išskyrė atskirų žodžių 
reikšmę, jo teigimu, ekologija 
pati savaime jau yra harmonija – 
siekis gebėti gyventi darnoje su 
visu pasauliu. 

Konferencijoje mokslininkų, mo-
kytojų ir mokinių nagrinėtos te-
mos apėmė ir fizinės, ir emoci-
nės sveikatos sritis. Gilintasi į 
kalbos, dizaino, technologių vie-
tą kasdieniame gyvenime, kalbė-
ta apie kūrybiškumo svarbą ug-
dant aplinkosauginius ir ekologi-
nius įgūdžius, gamtamokslinių 
kompetencijų formavimą. 

Šiaulių universiteto aplinkotyros 

katedros lektorius Martynas Kaz-
lauskas pastebėjo, kad žmonija 
viena ranka kuria ekologiją, ta-
čiau kita ranka visa tai griauna. 
Tad svarbu, kad harmoningą pa-
saulį kiekvienas pradėtų kurti 
nuo savęs. 

 

Konferencijoje dalyvavo 48 pra-
nešėjai iš Šiaulių, Radviliškio, 
Kėdainių, Kelmės, Tauragės ir 
Vilniaus. Pristatyta per 30 prane-
šimų įvairiomis temomis. • 
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Pilietinė iniciatyva 
„Gyvasis tautos žiedas“ 

Pilietinė-meninė akcija 
„Mažas maišelis – didelė 

žala“ • 

Anželika Griciūtė 
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Realinių mokslų žvaigždės 

Šiaulių Didždvario gimnazijos komanda kon-
kurse „Realinių mokslų žvaigždės 2017“, kurį 
organizavo J. Janonio gim., laimėjo I vietą. 

Komandos nariai: 

 Žygimantas Kramenka, IIIc kl. 

 Julius Martinkus, IVb kl. 

 Tautvydas Ščefanavičius, IIIe kl. 

 Marius Pocevičius, TB1 kl. 

 Jonas Naujokas, TB1 kl. 
 
Komandos vadovė mokytoja Aistė Venclovienė 
 

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame mokytojams Egidijui Adomaičiui, Virginijai Savickaitei,  
Irinai Barabanovai, Daivai Bukelytei ir Aistei Venclovienei. • 

 



 

Kovo 15 d. Didždvario gimnazijo-
je vyko Lietuvos blaivybės drau-
gijos nario, Klaipėdos „Baltų ai-
niai“ padalinio pirmininko, na-
cionalinės tabako-alkoholio kon-
trolės koalicijos nario Artūro 
Šiukštos paskaitos, skirtos I-IV 
gimnazijos klasių mokiniams. 

Šias paskaitas organizavo Šiaulių 
miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras. 

Pagrindinė paskaitų tema – ki-
bernetinės priklausomybės.  Pra-
nešimuose išdėstyta informacija 
apie interneto keliamą poveikį 
sveikatai, intelektui bei moralei. 
Siekta padėti mokiniams susifor-
muoti socialinę poziciją, apta-
riant kibernetinės priklausomy-
bės pavojus sveikatai. Išskirti ga-

limi pagalbos būdai, 
problemos atpažinimo 
kriterijai, būdingi ben-
dravimui internetu – 
socialinio palaikymo, 
asmenybės kūrimo, 
kompiuterinių žaidimų 
bei seksualinio pasi-
tenkinimo. 

Lietuvos blaivybės drau-
gijos narys teigė, kad tėvai augę 
ne skaitmeniniais laikais nesuvo-
kia, kad vaikai jau yra skaitmeni-
nės kartos atstovai ir jų techno-
loginiai poreikiai bei kibernetinė 
priklausomybė yra žymiai dides-
nė. Nesupratimas, nesusikalbėji-
mas tiesia vaikams kelią į vienat-
vę. 

Vaikai paprastai aktyviai domisi 

viskuo, kas juos supa, tačiau jų 
gyvenime atsiradus technologi-
joms iš akiračio dingsta kiti ob-
jektai, kompiuteris virsta porei-
kiu.  

A.Šiukšta teigė, kad vaikams 
reikia padėti atrasti balansą 
gyvenime – sportuoti, daugiau 
laiko skirti bendravimui šeimoje 
ir su bendraamžiais, mokytis. • 
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Kovo 7 d. Didždvario gim-
nazijos pirmokai turėjo 

progą dalyvauti kiek kito-
kioje geografijos pamokoje. 
Telšių V. Borisevičiaus gim-
nazijos geografijos mokyto-
ja ekspertė Laima Uosytė 
pasidalino savo kelionės į 

Etiopiją įspūdžiais.  

Kelionę organizavo Lietu-
vos geografijos mokytojų 
asociacija. Mokiniai ne tik 
išgirdo, pamatė daug įdo-
maus apie šią egzotišką 

šalį, bet ir galėjo paliesti ir 
apžiūrėti iš Etiopijos atke-
liavusius daiktus: kėdutę – 
pagalvę, lūpos skritulį, ap-

valųjį kavinuką ir kt. • 
 

Kovo 3 d. Didždvario  
gimnazijoje vyko kraujo 

donorystės akcija, kurioje 
dalyvavo mokyklos darbuo-

tojai ir mokiniai,  
sulaukę 18 m. • 
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KOVO 23 D. ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE VYKO ŠIAULIŲ MIESTO 7-12 KLASIŲ 
MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO VOKIEČIŲ KALBA KONKURSAS.  

Fausta Roznytė – I vieta (11-12 kl. kategorijoje). Mokytoja Daiva Staniulytė. 
Severa Augusta Lukošaitytė – II vieta (9-10 kl. kategorijoje). Mokytoja Danguolė Kukla. 
IIm kl. mokinys Danielius Sasnauskas (I-II kl. grupėje) apdovanotas specialiuoju prizu.  

Mokytoja Daiva Staniulytė.• 

Anželika Griciūtė 
Naujas iššūkis – kibernetinė priklausomybė 
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Model European Parliament in Šiauliai  
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From 24 to 26 March 2017, I took part in 
the Model European Parliament in Šiauliai 

The event took place in different locations 
of the city and started on Friday afternoon 
in the library of the University, where we 
were welcomed and informed about the 
rules of the project.  

We were also honoured to have Arnoldas 
Pranckevičius as a guest, who works at the 
European Commission and spoke about 
the White Book, future of Europe, TTIP and 
EU relations with China. 

After his interesting and informative 
speech, the participants of the project got 
to know each other by playing teambuil-
ding games. After this warm up, we were 
divided into political groups that represen-
ted the parties of the European Parlia-
ment, namely EPP, S&D, EFDD, ALDE, ECR 
and GUE/NGL. 

I was part of the conservative European 
People’s Party, so I had to play my role 
within their ideology - at least to some 
extent. 

When the members of every political 
group finally knew each other, each co-
mmittee started its first meeting, which 
was about topics such as data protection 
or environmental issues. The discussions in 
most committees were held in Lithuanian. 

However, the committee I attended was 
holding its meeting in English. Together we 
represented ECON, which is the Co-
mmittee on Economic and Monetary 
Affairs, and our task was to draft a resolu-
tion on financial crisis management becau-
se back in 2008 the World economy faced 
one of its most dangerous crises in modern 
times, driven by a US economic crash and 
via trade channels hitting Europe as well. 
Critics argue that there is not enough regu-

lation on trade and no backup plan for 
member states in case a similar crisis re-
occurs.  

The involved parties in our committee had 
to discuss about what measures can be 
taken by the EU in order to ensure that 
similar economic disasters are avoided. 

So, the different parties had to discuss the 
various cases in the committee and find 
resolutions for the problems. Then we met 
again in our parties and repeated this pro-
cess several times. On Sunday, all mem-
bers of the committees and parties joined 
the final meeting and voted on every reso-
lution of each committee. 

The ECON-committee came to the 
following resolution, of which every point 
passed through parliament: 

The Model European Parliament, 

Emphasizing the importance of internatio-
nal trading with non-EU countries to Euro-
pean economies  

Alarmed by the failure of commercial 
banks during the 2008 financial crisis 

Believing that 
every country‘s 
central bank has 
to have a backup 
plan in order to 
avoid a banking 
crisis 

Fully aware of a 
possibility in 
which a central 
bank would not 
be able to hand a 
financial crisis 
alone 

Convinced that 

financial knowledge of citizens will pre-
vent further expansion of the crisis 

1. Encourages the expansion of the free 
trade agreement system with countries 
which follow the rules of the World Trade 
Organization (hereinafter – WTO), as well 
as EU laws and are considered to be high-
tech economies. (A) 

2. Further requests for a creation of a mo-
nitoring system to ensure that the partners 
follow the aforementioned rules. (A) 

3. Calls for a creation of a fund between 
member states which would agree to join 
the system, which would be run by res-
pective central banks of those member 
states. (B) 

4. Urges to have an agreement between 
member states about what part of the 
national budget they are willing to allocate 
to the fund but only giving away an agreed 
percentage of taxation that is received 
from the banks (C, D) 

5. Authorises local central banks to act in 
the best interest and call for the European 
Central Bank (hereinafter – ECB) to take 
over leadership. (D) 

6. Further requests the ECB after the ap-
proval of the central banks to create the 
emergency fund by merging the national 
funds. (D) 

7. Supports more investment in education 
of economics and finance. (E) 

In summary, it can be said that the Model 
European Parliament in Siauliai was a good 
opportunity for me to find out more about 
the functioning of the European Parlia-
ment. Moreover, I gained a good 
knowledge of European economy and also 
found a lot of new friends there. •  

 
Nuotraukos Viltės Vasiliauskaitės 

Johannes Humenberger, EVS volunteer 
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ES jaunųjų mokslininkų konkursas 

Šiaulių Didždvario gimnazijos ketvirtokė 
Nemira Žilinskaitė jau antrą kartą dalyva-
vo ES jaunųjų mokslininkų konkurse, ku-
riame laimėjo II laipsnio diplomą. 

Nemira: 

ES jaunųjų mokslininkų konkursas - puiki 
galimybė norintiems išbandyti save. Pagrin-
dinis konkurso tikslas yra atlikti tyrimą, 
atrasti kažką naujo ir tai pristatyti kitiems. 
Šiemet dalyvavau jau antrą kartą, todėl jau 
žinojau su kuo man teks susidurti. Tik atvy-
kus teko pasiruošti stendiniam pristatymui, 
kurio išklausyti vėliau ateis nemažas būrys 
mokslininkų, profesorių. Jiems atėjus, vyks-
ta maloni diskusija apie atliktą darbą, už-
duodama daug įvairių klausimų, iš kurių 
reikia išsisukti, pateikti savo alternatyvų. 
Taip tikrinamas dalyvio suvokimas apie 
atliktą tyrimą ir problemą, su kuria susidu-
riama. Šiais metais komisijos narių buvo 

dešimt, įskaitant ir komisijos pirmininką 
prof. dr. Vladą Vansevičių. Pristatymai 
vyksta dvi dienas, po kurių Švietimo ir 
mokslo ministerijoje vyksta konkurso nuga-
lėtojų apdovanojimai. Šiemet pavyko lai-
mėti antrojo laipsnio diplomą, kuriuo buvo 
įvertintas mano darbas pavadinimu „Fizinių 
trikdžių įtaka mikrokosmams matuojant 
ištirpusios organinės anglies kiekį“. Šiame 
darbe bandžiau išsiaiškinti ar antropogeni-
niai trikdžiai, tokie kaip mikroplastikai ir 
higienos priemonėse plačiai naudojamas 
natrio laurilsulfatas, daro įtaka vandens 
ekosistemoms. 

Manau, kad tokia galimybė pasitaiko tikrai 
retai, todėl rekomenduoju kiekvienam 
mokiniui išbandyti save tiriamojoje veiklo-
je, nes tik taip atsiskleidžia žmogaus žinios 
ir gabumai. • 

Kovo 23 d. Didždvario gimnazijos IIa klasės 
mokiniams integruota informacinių tech-
nologijų (mokytoja Kristina Rimkuvienė) ir 
karjeros (mokytoja Laima Vielikėnienė) 
pamoka surengta netradicinėje erdvėje 
įmonėje UAB „Venta LT“, kuri yra viena iš 
socialinių kompetencijų ugdymo modelio 
(SKU) socialinių partnerių tinklo partnerių. 
Mokiniai susipažino su medienos paruoši-
mo, mašininio apdirbimo, gręžimo, surinki-
mo, apdailos, šlifavimo, klijavimo,  siuvi-
mo/apmušimo, pakavimo, sandėliavimo 
darbais. 

Su įmonės UAB „Venta LT“ administratore 
Erika Milašauskiene aptarėme tolimesnes 

veiklas. Mokiniai turės 
galimybę dalyvauti profe-
siniame veiklinime, išsa-
miau susipažinti su buhal-
terio, darbų vadovo, 
technologo, vadybininko 
profesijomis, per infor-
macinių technologijų pa-
mokas atliks projektą 
„Reklaminio stendo kūri-
mas“. 

Įmonėje UAB „Venta LT“ 
paklausiausios profesijos 
yra programuotojo, konst-
ruktoriaus, technologo. • 

Integruota IT ir karjeros pamoka įmonėje UAB „Venta LT“ 
Mokytoja Kristina Rimkuvienė 

Kovo 29 d. Šiaulių profesinio rengimo 
centre vyko „Profesijų mugė 2017“.  

Renginyje dalyvavo Didždvario gimnazijos 
II-IV klasių mokiniai su socialine pedagoge 

Danguole Naraveckie-
ne ir kuratore Oksana 
Lukšaite.  

Renginio metu vyko 
Šiaulių profesinio ren-
gimo centro, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų stu-
dijų programų specia-
lybių pristatymas, su-
pažindinimas su priė-
mimo sąlygomis, kon-
sultavimas.  

Parodoje dalyvavo buvęs Didždvario gim-
nazijos mokinys, Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos studijų skyriaus 
viršininkas mjr. Stasys Vilkinas, kuris moki-
niams pristatė karo akademiją, atsakė į 
klausimus, konsultavo individualiai.  

Mykolo Romerio universitetą pristatė ir su 
mokiniais bendravo, prieš keturius metus 
gimnazijos TB programą baigusi, Ieva Ku-
beckaitė.  • 

 

Profesijų mugė 2017 
Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė  

 

 



 
Human Story 
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Kovo 16 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje 
vyko Šiaulių miesto anglų kalbos meninio 
skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo I-IV 
gimnazinių klasių mokiniai iš Šiaulių miesto 
mokyklų. 

Susirinkusius į renginį pasveikino Didždva-
rio gimnazijos direktorius Vitalis Balsevi-
čius, jis teigė, kad bet kuri kalba yra verty-
bė ir ją reikia puoselėti bei saugoti, direk-
torius palinkėjo mokiniams sėkmės bei 
gražaus laiko gimnazijoje. 

Pagrindinė konkurso tema – istorija apie 
žmogų. Gimnazistai varžėsi dviejose am-
žiaus grupėse: I-II klasių bei III-IV klasių, 
skaitydami poeziją arba prozą. Mokiniai 
pasirinko sudėtingus poezijos ir prozos 
kūrinius apie įvairių asmenybių gyvenimus, 
visi dalyvavusieji stengėsi perteikti asme-
nybių istorijas bei jų emocijas pasitelkdami 
balso intonaciją, gestus, veido išraiškas ir 
kūno kalbą. 

NUGALĖTOJAI: 

I-II klasių grupės proza 

I vieta – Lukas Vinciūnas, S. Šalkauskio 
gimnazija, mokytoja Margarita Gudeikienė; 

II vieta – Kotryna Onaitytė, Romuvos gim-
nazija, mokytoja Rita Švedienė; 

III vieta – Irma Zapalskytė, Juliaus Janonio 
gimnazija, mokytoja Alma Čyvienė; 

III-IV klasių grupės proza 

I vieta – Augustas Zibulskas, 
Didždvario gimnazija, mokytoja 
Alla Chvostova; 

II vieta Laura Miklošiūtė – Saulė-
tekio gimnazija, mokytoja Ingrida 
Railienė; 

I-II klasių grupės poezija 

I vieta – Evelina Zaveckaitė, Šiau-
lių universiteto gimnazija, moky-
toja Irma Gelžinytė-Zubrickienė; 

II vieta – Paulina Maskaliovaitė, 
Didždvario gimnazija, mokytoja 
Inga Stonienė; 

III vieta – Airis Kairys, J. Janonio 
gimnazija, mokytoja Dalia Gudavi-
čienė; 

III-IV klasių grupės poezija 

I vieta – Justina Pinskutė-Jasaitė, 
Didždvario gimnazija, mokytoja 
Iveta Gutauskienė; 

II vieta – Kristijonas Žalys, Romu-
vos gimnazija , mokytoja Diana 
Nemeikienė; 

III vieta Deimantė Kubiliūtė – 
Didždvario gimnazija TB1, moky-
toja Alla Chvostova •  

 Anželika Griciūtė 

 

 

Istorijos popietė 

Kovo 2 d. Šiaulių Fotografijos muziejuje 
vyko istorijos popietė „Tarpukario Lietu-
va“, skirta semiotiko Algirdo Juliaus Grei-
mo 100-osioms gimimo metinėms bei Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti.  

Beatričė Rastaitytė: 

„Ne visados lengva būti žmogumi ir lietu-
viu, likti ištikimu sau, tautai, žmonijai (...) 
tautiškumas yra teigiamas reiškinys tiktai 
tada, kai jisai padeda gyventi šiltoje, teisin-
gumo ištroškusioje, istoriją kuriančioje 
žmonių bendruomenėje.“ – yra pasakęs 
A.J.Greimas. Šiuos žodžius didždvariečiai 
nusprendė patvirtinti praleisdami popietę 
Fotografijos muziejuje.   

Klausėme pranešimų: 

• Lietuvos politinis elitas ir valstybės nep-
riklausomybės perspektyva 1938-1940 m. 
Arūnas Svarauskas, Lietuvos Istorijos insti-
tuto mokslo darbuotojas, Lietuvos eduko-
logijos universiteto Lietuvos istorijos ka-
tedros humanitarinių mokslų daktaras. 

• Pirmosios Lietuvos respublikos 
kariuomenė.  

Simonas Strelcovas, ŠU Humanita-
rinio fakulteto Istorijos katedros 
docentas. 

• Tarpukario Lietuvos ekonomika 
ir dabartis: prasilenkiančios ar su-
sikertančios tiesės?  

Rūta Strainienė, VŠĮ „Šiaulių verslo 
inkubatorius“ vyr. finansininkė-
konsultantė. 

•Tarpukario modernizmo mašina. 
Architektūra, mada.  

Dalia Traškinaitė, Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto architek-
tūros fakulteto architektūros pag-
rindų ir teorijos katedros architek-
tė - menotyrininkė. 

• Kaunas – 1920-1940 m. Lietuvos 
muzikinio gyvenimo sostinė.  

Romualdas Volodka, vienas pirmųjų didžė-
jų Lietuvoje (DJ Senis) •  

 

Nuotraukos Veronikos Simėnaitės 



Puslapis 15 Antrieji namai 

Kovo 13-17 d. Šiaulių Didždvario gimnazijo-
je vyko Tiksliųjų mokslų savaitė – renginiai 
vyko ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu; 
mokykloje ir už jos ribų. 

Renginiai prasidėjo energingai ir triukšmin-
gai. Per pirmąją pamoką gimnazijos pirmo-
kai dalyvavo matematinėse orientavimosi 
varžybose „Skaičiuok ir surask“. Mokiniai 
turėjo atlikti įvairias matematines užduo-
tis: išspręsti lygtis, kryžiažodžius, atlikti ma-
tematinius pertvarkius. Mokiniams užduo-
tis paruošė matematikos mokytoja metodi-
ninkė Rima Ernestienė ir mokytoja eksper-
tė Aistė Venclovienė. 

Tą pačią dieną TB2 klasės Computer Scien-
ce HL mokiniai kartu su IT mokytoja eks-
perte Daiva Bukelyte vyko į Moters ir vaiko 
kliniką (Architektų g. 77), kur vyko pamoka 
„Computer science in medicine“. Dėkoja-
me Respublikinės Šiaulių ligoninės Infor-
macinių technologijų diegimo skyriaus 
vedėjui Artūrui Novikovui bei personalui už 
priėmimą ir ekskursiją po akušerijos skyrių, 
parodytą techninę ir programinę įrangą, 
naujagimio priežiūrai medicininę įrangą, 
vaisiaus ir mamos būklės monitorizavimo 
sistemą, pasakojimą apie IT diegimą ligoni-
nėje.  

Antradienį Ig ir Ib klasių mokiniai aplankė 
Centro pradinės mokyklos ir Jovaro pro-
gimnazijos pradinių klasių mokinius. Gim-
nazistai mažiesiems pasakojo apie skai-
čiaus PI atsiradimą, mokiniai patys bandė 
apskaičiuoti skaičių PI atlikdami praktinius 

matavimus. Atlikus užduotis visi vaišinosi 
gimnazistų keptais naminiais pyragais. Šią 
diena saldumynais vaišinosi ir didždvarie-

čiai  – per ilgąją pertrauką mokiniai vaiši-
nosi savo keptais pyragais. 

Trečiadienį vyko viktorina „IT žinovas". Ip 
klasės mokiniai Airidas Brikas ir Gvidas 
Kalvonis sudarė klausimus, o gimnazijos 
mokiniai bei mokytojai, naudodami mobi-
liuosius įrenginius, sprendė klausimyną 
internete. Išsiaiškinome didždvariečių IT 
geriausiųjų TOP 5. Iš viso azartiškai lenkty-
niavo 26 dalyviai.  

Ketvirtadienį 44 gimnazijos mokiniai daly-
vavo jau tradiciniame tarptautiniame ma-
tematikos konkurse „Kengūra“. Mokiniai 
turėjo per 75 minutes teisingai išspręsti 
kuo daugiau matematikos uždavinių. 

IIm ir IIp IT „Kompiuterinės leidybos prad-
menys“ mokinių grupė lankėsi UAB Šiaulių 
spaustuvė (Lukšio g. 9g). Mokiniams vyko 
IT pamoka „Leidinio rengimo ciklas". Dėko-
jame projektų vadovui Aloyzui Tubučiui už 
priėmimą ir ekskursiją po spaustuvę, pade-
monstruotą techninę įrangą, papasakotą 
leidinio „kelią“. Mokiniai susipažino su lei-
dybos procesais, pamatė, kaip vyksta la-
zerio darbai, laminavimas, leidinių pjausty-
mas, ofsetinės spaudos tiražavimas ir t.t. 

Vyko nemažai kitokių matematikos pamo-
kų. Mokytoja ekspertė Irma Venskuvienė 
su IIm klasės mokiniais per matematikos 
pamoką domėjosi potencialiais pavojais, 
kylančiais iš kosmoso. Iš Mėnulyje sufor-
muotų kraterių skersmenų ir atsitrenkimo į 
paviršių amžiaus nustatyta, kad asteroido 
atskridimo dažnumas maždaug lygus metų 
skaičiui, gautam kraterio skersmenį (km) 
pakėlus kubu. Mėnulyje yra 1568 krateriai. 
Penki iš jų pavadinti su Lietuva susijusių 
mokslininkų, astronomų pavardėmis .  

IIm klasės mokiniai, perskaitę pateiktą 
informaciją apie asteroidus, apskaičiavo 
trūkstamus duomenis ir padirbėję grupelė-
se 7-10 min., baigė užpildyti lentelę. Galite 
pabandyti ir Jūs. Informacijos galite rasti 
čia: http://www.inovacijos.lt/lt/medziaga/
id/spaceolymp/ 

Mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas 
organizavo protų kovas „Matematikos la-

birintai: mąstau ir skaičiuoju“ Im ir Ip klasių 
gimnazistams. Mokiniai kūrė ketureilius 
apie matematiką ir matematikus, atsakinė-
jo į įvairius klausimu. Aktyviausiai dalyvavo 
Viltė Novikovaitė, Viltė Uptaitė, Austėja 

Valčiukaitė, Kornelija Gazbeinaitė ir Kotry-
na Svirskaitė. 

Keletas matematikos pamokų pirmokams 
virto IT „vIKToriną“ – klausimus jiems pa-
ruošė trečiokai kartu su IT mokytoju Ma-
riumi Sketersku. Mokiniai telefonais, nau-
dodamiesi „Kahoot“ interaktyvių testų 
atsakymo programėle, turėjo kuo greičiau 
pasirinkti teisingą atsakymą. 

Baigiantis tiksliųjų mokslų savaitės rengi-
niams, kovo 17 d. matematikos mokytojas 
metodininkas Eugenijus Buivydas ir IT mo-
kytojas Marius Sketerskas pakvietė moky-
tojus per ilgąją pertrauką pasivaržyti kon-
kurse-viktorinoje. Keletas minučių buvo 
skirta greitumui, vikrumui, supratingumui, 
logiškumui, nes pateikti klausimai nebuvo 
sudėtingi. Už teisingus atsakymus dalyviai 
buvo apdovanojami praktiškais prizais.  

Visą savaitę buvo galima džiaugtis mokyto-
jo V. Tamašausko hobiu – RISTUKAIS. Mo-
kytojas pasakoja: „Mano hobis yra ristukų 
(kauliukų) kolekcionavimas ir panaudoji-
mas mokinių mokymui mokytis pamokose. 
Šią teoriją pradėjau naudoti daugiau nei 
prieš 35 metus, kai moksleiviai nenorėdavo 
atsakinėti. 1982 metais paskutinio skam-
bučio šventėje abiturientai man iškilmingai 
įteikė dovaną, kurią išvyniojęs radau gal 
kokių 3 kg medinį kauliuką. Nuo tada pra-
dėjau juos kolekcionuoti. Dabar jų turiu 
apie 500. • 

Tiksliųjų mokslų savaitė 

Informaciją apibendrino matematikos ir IT mokytoja metodininkė Rima Ernestienė  



 

 

Ip klasės mokinių ir jų tėvų susirinkimas 

Puslapis 16 Naujienlaiškis 

Didždvario gimnazijoje vyko bendras Ip 
klasės tėvų ir vaikų susirinkimas. Jame 
buvo aptariamas pirmasis pusmetis. Per šį 
susirinkimą buvo lyginamas pažangumas 
su praeitų metų rezultatais, aptariamas 
lankomumas, buvo pasidžiaugta klasės 
vaikų pasiekimais užklasinėje veikloje ir 
pažymių gerėjimu, buvo aptarta ekskursija 
į AHHAA centrą Tartu. 

Antrąją susirinkimo dalį pravedė Ip klasės 
mokiniai. Jie buvo paruošę protmūšį tė-
vams, pasirūpino vaišėmis ir iškepė  šešis 
nuostabius pyragus. Protmūšyje buvo už-
duoti klausimai apie mokyklą, mokytojus ir 
Ip klasę. Smagiausia dalis – muzikinis turas, 
tėvai turėjo pagal dainos ištrauką atspėti 
atlikėją ir dainos pavadinimą. 

Na, o jautriausia susirinkimo dalis buvo 

mūsų paruošta staigmena tėveliams. Pa-
ruošėme dainą – M.Mikutavičiaus „Aš šir-
dyje labai myliu savo mamą“. Dainuodami 
šią dainą vaikai nuėjo apkabinti tėvelius ir 
pakviesti juos pašokti. 

Po susirinkimo apklausus tėvus ar jiems 
patiko, visi atsakė teigiamai ir net užsimi-
nė, kad reiktų daugiau tokių susirinkimų.  •  

 Elena Šabrinskaitė 

 

C.R.E.E.D. Romania  

Vasario 17-26 d. Šiaulių Didždvario gimna-
zijos ugdymo skyriaus vedėja Rūta Alminie-
nė, psichologė Rūta Nagelienė ir istorijos 
mokytojas Paulius Baranauskas dalyvavo 
Erasmus+ programos projekto „Inclusive 
partnership“ mokymuose Rumunijoje, 
Piatra Neamt mieste. Mokymuose, į ku-
riuos pakvietė jaunimo organizacija 
„C.R.E.E.D. Romania“, taip pat dalyvavo 
mokytojai ir jaunimo darbuotojai iš Rumu-
nijos, Jungtinės Karalystės ir Ispanijos. 

Taikant neformalius metodus buvo moko-
masi, kaip įtraukti įvairių poreikių mokinius 
į ugdymo procesą. Ypač daug buvo dirba-
ma grupėse, mokomasi per veiklą, organi-
zuojami debatai įvairiais klausimais. Moky-
mų dalyviai komandose parengė veiklų 
planą, kurį po to įgyvendino organizuoda-
mi veiklas vidurinės mokyklos ir socialinio 
centro mokiniams. Lietuviai, kartu su is-
panais ir rumunų mokytoja, dirbo su jauni-
mo grupe, kurioje buvo 10 gimnazijos mo-
kinių ir 6 mokiniai su įvairia protine negalia 
iš socialinio centro. Veiklos buvo organi-
zuojamos taip, kad būtų įtraukti visi moki-
niai. Tai buvo nemažas iššūkis mums, nes 
pas mus tokia integracija žengia tik pir-
muosius žingsnius. Manome, kad mums 
puikiai pavyko. 

Mokymų metu lankėmės įvairiose ugdymo 
įstaigose, susitikome su mokyklų vadovais 
ir mokytojais, kurie pasakojo apie savo 

patirtis įgyvendinant inkliuzinį mokymą. 
Rumunijos mokyklose yra įprasta, kai kartu 
su visais vaikais mokomi ir specialiųjų po-
reikių turintys vaikai, kurių kartais būna 5-6 
klasėje. 

Mokymų dalyviams iš įvairių organizacijų ir 
mokyklų pristatėme Lietuvą, Šiaulius, 
Didždvario gimnaziją. Paulius Baranauskas 
išsamiau papasakojo apie mūsų patirtį 
įgyvendinant CAS (kūrybiškumas, veiks-
mas, pagalba) Tarptautinio bakalaureato 
Diplomo programos klasėse. Rūta Alminie-
nė pristatė SKU (Socialinių kompetencijų 

ugdymas) modelį Šiauliuose ir kaip jis įgy-
vendinamas Šiaulių Didždvario gimnazijoje, 
pademonstravo, kaip veikia SKU veiklų 
kalendorius. Rūta Nagelienė pademonstra-
vo mokymų dalyviams įvairių neformalaus 
ugdymo veiklų, kurias galima panaudoti 
vedant pamokas ir įvairius užsiėmimus. •  

Nuotrauka Johannes Humenberger  
Šv.Juozapo diena 

Kovo 17 d. Šiaulių Didždvario gimnazija 
mini Šv. Juozapo dieną – gilių tradicijų 
pavasario šventę.  

Šią dieną gimnazistai dėkoja pagalbiniam 
mokyklos personalui, pagerbia gimnazijos 
aplinką tvarkančius, maistą gaminančius, 
kitus darbuotojus, visus be kurių kasdieni-
nio rūpesčio nebūtų įmanoma sklandi gim-
nazijos veikla. 

Į šventinį koncertą sukviestiems mokyklos 
darbuotojams įteiktos gėlės. Už jų kasdienį 
darbą, kuriant jaukią ir šiltą mokyklos ap-
linką dėkojo gimnazijos direktorius Vitalis 
Balsevičius, administracija, patys mokiniai. 
•  

Ugdymo skyriaus vedėja Rūta Alminienė  



Puslapis 17 Antrieji namai 

Vasario 28 d. Didždvario gimnazijoje įvyko Ib klasės bendras tėvų 
ir vaikų susirinkimas, skirtas aptarti I pusmečio rezultatus. Susi-
rinkimą sudarė dvi dalis: oficiali ir vaikų paruoštos protų kovos 
tėvams. 

 Šio susirinkimo tikslas buvo visiems kartu pabendrauti, kartu 
pabandyti spręsti klasėje kylančias problemas, aptarti mokymosi 
sunkumus bei pasidžiaugti vaikų sėkmėmis. Ib klasės mokiniai 
puikiai paruošė savo susirinkimo dalį: parengė įdomius protų 
kovų turus, pasirūpino vaišėmis tėvams, atliko jiems skirtą muzi-
kinį kūrinį. Vaikai šmaikščiai ir įdomiai patikrino tėvelių žinias 
apie mokyklą, klasę, bendrąsias tėvų žinias. • 

Susirinkimai Klasių kuratorė Julija Muningienė 

 

KINGS: tarptautinės matematikos ir anglų k. olimpiados 

Didždvario gimnazijoje viešėjo KINGS (tarp-
tautinė įmonė, organizuojanti matematikos 
ir anglų k. olimpiadas Lietuvoje, Estijoje, 
Lenkijoje ir Gruzijoje) atstovai. Jie atvyko 
įteikti padėkas ir apdovanojimus KINGS 
2016 m. rudens sesijos dalyviams. 

„Auksinius“ diplomus iš matematikos pel-
nė Ugnė Tylenytė (III kl.) ir Žygimantas 
Kramenka (III kl.). „Sidabriniais“ diplomais 
iš anglų k. buvo apdovanotos Patricija Gra-
želytė (Im) ir Rūta Beinoraitė (Ia), tokios 
pat spalvos medalius tik iš matematikos 
namo parsinešė trečiokai Kamilė Pliusku-
tė, Ignas Pangonis, Kamilė Tiškutė, Vis-

mantas Stankus. 

Buvo apdovanota 
ir matematikos 
mokytoja Irena 
Baranauskienė. 
Dar 16 gimnazijos 
mokinių gavo or-
ganizatorių pažy-
mas apie aktyvų 
dalyvavimą KINGS. 
• 

 

Aš savanoriauju Ispanijoje, Katalonijoje su 
neįgaliais vaikais. Kalėdas praleidau savano-
riaudama su pabėgeliais iš Rumunijos, Se-
negalo ir Sirijos. Dažniausiai rytą pradedu 
angliškai pasisveikindama su portugalu, 
serbe iš Austrijos ir ekvadoriete iš Italijos. 
Savo savanoriavimo vietoje kalbu kalba, 
kurią pradėjau mokytis prieš šešis mėne-
sius. Pamiršau, kada pirkau naujas kelnes, 
tačiau už savaitės skrendu į Maroką. Beje, 
prieš dvi savaites grįžau iš mažos salos Me-
norkos, kurią apvažiavau dviračiu. Vakarais 
ruošiuosi Ielts egzaminui, kurio prireiks stu-
dijoms Olandijoje ir klausausi Kernagio dai-
nuojamosios poezijos. Savaitgalius pralei-
džiu besilinksmindama išprotėjusios ir tole-
rancijos viršūnes siekiančios tautos apsup-
tyje. 

Šitaip gyvenimas atrodo 19 metų merginos 
iš Lietuvos, kuri turi svajonę padėti kitiems. 
Kuri nenorėjo eiti į primygtinai brukamą 
sistemą „studijuok iškart po mokyklos“.  

Tačiau nemanau, kad būčiau pakankamai 
stipri tai įgyvendinti be Europos Savanorių 
Tarnybos (EST). Ši programa man parodė 

gyvenimą, apie kurį tiek daug svajodavau. 
Ši programa įkvėpė studijoms, kurias noriu 
studijuoti, supažindino su karjera, kurios 
aukštumomis norėčiau lipti, parodė, koks 
įdomus, didelis ir tuo pačiu mažas yra pa-
saulis. 

Man suteikiama gyvenamoji vieta, pragyve-
nimo lėšos ir visos galimybės atrasti ir kurti 
save. Nežinau, ko dar gali prireikti jaunam 
žmogui, kuris neturi jokių įsipareigojimų, 
tiesiog daug svajonių. Nekalbant apie tai, 
kiek daug durų, galimybių, pažinčių tai at-
veria. Nežinau, kodėl mūsų šalyje ši progra-
ma nėra tokia populiari kaip, pavyzdžiui, 
Austrijoje. Taip pat nežinau, kiek daug da-
lykų aš išmokau Didždvario gimnazijoje, 
tačiau už ką visuomet savo mokyklai būsiu 
dėkinga – Radijo klubo pastangas ir darbą 
su EST. Kaip protinga, jog mūsų mokykla 
yra siunčiančioji organizacija. Kaip keista, 
jog tiesiog nuėjusi į gimnazijos palėpėje 
įsikūrusį Radijo klubą aš atsidūriau ten, kur 
esu, keliauju su savimi ir pasauliu.  

Kiekvienam mokiniui to ir linkiu. Išnaudokit 
kiekvieną galimybę, nieko niekada nebijokit 

ir visada siekit daugiau nei galvojate, jog 
galit pasiekti. Nes, mes šaunuoliai ir, gyven-
dami Europoje, galime labai daug, todėl 
naudokimės tuo! • 

Europos savanorių tarnyba – galimybė, kuria galima pasinaudoti tik kartą  

Ugnė Alsytė, EST savanorė Ispanijoje 



 

Didždvario debatuotojai – tarp 4 stipriausių Lietuvos komandų 
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Šiaulių Didždvario gimnazijos Debatų klu-
bas kovo 11 d. Vilniuje dalyvavo Lietuvos 
Debatų čempionate anglų kalba. 

Turnyre dalyvavo 12 geriausių Lietuvos 
komandų. Didždvario gimnaziją atstovavo 
dvi komandos. Didždvario B komanda 
(Liudas Vinkleris (TB2), Jurgita Bašy-
tė (TB1) ir Kipras Tallat Kelpša (TB1) čem-
pionato pusfinalyje susirungė su Kauno 

J.Jablonskio gimnazijos komanda. 
Deja, teko pripažinti varžovų pranašu-
mą, tačiau Didždvario gimnazija išsilai-
kė Lietuvos Debatų elite patekusi tarp 
4 stipriausių komandų. 

Dėkojame komandos treneriui Liudui 
Vinkleriui (TB2) bei visai palaikymo 
komandai!  • 

 Debatų klubo vadovas Paulius Baranauskas 

 

Šiuolaikinis kiekvieno mūsų gyvenimas 
neatskiriamas nuo pažinimo proceso. Žmo-
gaus prigimtis lėmė spartų mokslo sričių 
vystymąsi ir gausybę svarbių atradimų, 
kurie kiekvieno gyvenimą daro patogesnį ir 
saugesnį. Viena iš sparčiausiai besivystan-
čių šiuolaikinio mokslo sričių – biotechno-
logijos, turinčios gilias ir stiprias tradicijas 
lietuviško mokslo elite. Tačiau ar mes ir 
mūsų vaikai pakankamai žinome apie šio 
mokslo ištakas, produktus ir ateities gali-
mybes? 

Jau keletą metų Šiaulių Didždvario gimna-

zija aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus 
universiteto Biotechnologijų institutu, 
Gamtos mokslų ugdymo centru. Nuo 2016-
2017 m.m. gimnazija smalsius gamtos 
mokslų mylėtojus pakvietė į gamtamoksli-
nę klasę, kurioje mokiniai vietoj technolo-
gijų mokosi biotechnologijų. Jie susipažįsta 
su šio mokslo istorija, klasikinės biotechno-
logijos produktais, analizuoja, kaip bio-
technologijos mokslas veikia kasdienį mū-
sų gyvenimą, mokosi įvardyti šio mokslo 
naudą žmogui, vertinti biotechnologijų 
produktų vartojimo įtaką aplinkai, įgytas 

teorines žinias sieja su realiomis 
gyvenimiškomis situacijomis. 

Mokytis biotechnologijų mokiniams 
yra ypač įdomu, nes šis mokslas be 
praktinių užsiėmimų tiesiog neįsi-
vaizduojamas. Taigi, mokiniai per 
pamokas tampa tyrėjais, eksperi-
mentatoriais. Praktikos darbų metu 
jie tiria aplinkoje esančius mikroor-
ganizmus, gamina natūralius anti-

bakterinius ekstraktus, mokosi pasigaminti 
laktozės neturinčio kefyro, sužino, kaip 
greičiau sunokinti vaisius, pasigaminti girą. 
Be to, jie gamina bioplastiką ir tiria jo irimo 
greitį dirvoje, įgyja genų inžinerijos pag-
rindų. 

Tikimės, jog biotechnologijų mokymasis 
padės į gamtos mokslų pasaulį pasinerti 
dar giliau, motyvuos mokinius savo ateitį 
susieti su viena perspektyviausių sričių – 
biotechnologijomis, medicina ar kitais 
gamtos mokslais. • 

Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė 

Didždvario gimnazijos Ig ir Im mokiniai ap-
silankė modernioje Šiaulių universiteto  
(ŠU) bibliotekoje ir dalyvavo edukaciniame 
užsiėmime „Aušros“ laikraščio leidimo 
istorija ir dr. Jono Šliūpo veikla“. ŠU Vytau-
tas ir Vanda Šliūpai padovanojo šio tautinio 
atgimimo vieno iš lyderių biblioteką ir ran-
kraščius (dr. J.Šliūpas kilęs iš Šiaulių kraš-
to). Universiteto darbuotojai puikiai susi-
pažinę su dr. J.Šliūpo biografija, veikla ir ją 
pateikė išsamiai ir patraukliai.  

Mokiniai turėjo galimybę daug sužinoti, 
diskutuoti, užduoti klausimus apie „Auš-
ros“ laikraščio leidimo problemas, tuometi-
nės visuomenės požiūrį į laikraščio svarbą 
ir turinį, redaktorių darbo sunkumus. Mo-

kinius labai sudomino dr.J.Šliūpo ran-
kraščiai: buvo galima juos pavartyti, 
paskaityti, gyvai prisiliesti prie šio iš-
kilaus ir nenuilstančio Lietuvos politi-
nio veikėjo minčių. 

Lito kambarys. Kaip gi be jo? Puikus ir 
netradicinis Šiaulių visuomeninio vei-
kėjo Viliaus Purono sumanymas įam-
žinti litą. Pozityvioji nostalgija – taip 
pavadinčiau šį lito kambarį. Mokinių 
išmaniųjų telefonų blykstės dirbo be 
sustojimo. Keistas ir netikėtas jaus-
mas patekti į kambarį, kurio visos patalpos 
apklijuotos įvairaus nominalo metalinėmis 
litų ir centų monetomis. 

Netradicinė pamoka suteikė mokiniams 

galimybę dinamiškiau ir išsamiau susipažin-
ti su istorinių asmenybių veikla ir įvertinti 
jų veiklą Lietuvos istorijoje. • 

Istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje 

 

 

Viena perspektyviausių mokslo sričių – Didždvario gimnazijoje 

Biologijos mokytoja Kristina Muraškienė  
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Kovo 9 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje 
vyko tarptautinė vakarienė „Pasveikinkime 
vieni kitus“ bei I klasių chorų karai, skirti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
nai paminėti. Renginiuose dalyvavo ne tik 
gimnazijos bendruomenės nariai, bet ir 
gausi tarptautinė svečių delegacija –
Erasmus+ programos savanoriai, atliekan-
tys savanorystę Didždvario gimnazijos 
Radijo klube bei Šiaulių Logopedinėje mo-
kykloje, Erasmus+ programos studentai iš 
Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir 
socialinės gerovės fakulteto; į svečius užsu-
ko ir projekte Radviliškyje dalyvaujanti 
tarptautinė jaunimo komanda. 

Tarptautinės vakarienės metu bendruome-
nės nariai galėjo paragauti įvairių šalių 
tradicinių patiekalų – anglų, rusų, vokiečių, 
prancūzų, austrų, turkų, ukrainiečių ir, 
žinoma, lietuvių. Degustacijai patiekalus 
suruošė Didždvario gimnazijos mokiniai bei 
užsieniečiai savanoriai. Ši vakarienė tapo 
įžanga į vėliau vykusius Chorų karus – visų 
šalių atstovai savo kalbomis sveikino Lietu-
vą – linkėjo klestėjimo ir gerovės visiems 
Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, kad ir 
kokios tautybės jie būtų.  

Chorų karuose pasirodė I klasių mokiniai su 
mokytojais: Ia klasės mokiniai dainavo su 
akompaniatoriumi Rimvydu Ališausku bei 
choreografe Greta Šveikauskaite, Ib pasiro-
dė su informatikos mokytoju Mariumi 
Sketersku, Ig klasė paruošė dainą su klasių 
kuratore Julija Muningiene, Im dainavo su 
anglų kalbos mokytoja Kristina Urboniene, 
Ip pasirodė su istorijos mokytoju Pauliumi 
Baranausku. Visus sužavėjo įspūdingas tre-
čiokų vaikinų parodytas žydų vyrų vestuvi-
nis šokis (choreografė G.Šveikauskaitė). 

Šie Chorų karai – antroji Lietuvos valstybin-
gumui minėti skirtų renginių dalis. Pirmoji 
vyko vasario 15 d., tuomet bendruomenės 
narius su Lietuvos Valstybės atkūrimo die-
na sveikino II klasių mokiniai. Ir pirmokai ir 
antrokai atliko šiauliečių muzikantų dainas. 
Jiems pasiruošti padėjo muzikos mokytoja 
Ksavera Mankuvienė. Chorų karai gimnazi-

joje jau tampa 
tradiciniu rengi-
niu, kūrybišku ir 
linksmu būdu 
švęsti Lietuvos 
Valstybės atkūri-
mo ir Lietuvos ne-
priklausomybės 
atkūrimo dienas. 

Tautiškumas, 
tarptautiškumas 
ir bendruomeniš-
kumas puikiai su-
gyvena po Didž-
dvario gimnazijos 
stogu ir skatina 
gimnazijos bend-
ruomenės narius 
atvirai ir nuošir-
džiai bendrauti, 
bendradarbiauti 
ir išradingai kurti 
ne tik šventines 
linksmybes, bet ir 
kasdienį gimnazi-
jos gyvenimą.• 

Lietuvos nepriklausomybę minime linksmai 
Nuotraukos Anželikos Griciūtės ir Veronikos Simenaites  

Anželika Griciūtė  

 



  Kovo 22 d. Didždvario 
gimnazijoje vyko Kupiškio 

rajono švietimo  
bendruomenės metodinė  

diena.• 

Beatričė Rastaitytė  
Vasario 27 d. Didždvario 

gimnazijos 2p klasės moki-
niai ir mylimi jų tėveliai 
susitiko gimnazijos aktų 

salėje.  

Pasimatymo metu 
didždvariečiai džiugino 

žiūrovus chorų karų daina 
bei kitais smagiais pasiro-
dymais. Pabaigoje tėvelių 

žinios buvo išbandytos 
nuotaikingu protmūšiu 

mokyklos tema. Šis šiltas 
bei jaukus susitikimas su-

artino moksleivius, kurato-
rę ir tėvus, kūrė nuoširdžią 

ir šiltą atmosferą. • 

Kovo 2 d. Didždvario  
gimnazijoje vyko Frankofo-
nijos dienos renginys, ku-
riame dalyvavo mokiniai 
ne tik iš Šiaulių, bet ir iš 

Pakruojo, Šeduvos,                 
Pasvalio. 

 

 Moksleiviai pristatė teat-
ralizuotus pasirodymus 

prancūzų kalba, šoko, dai-
navo, grojo įvairiais muzi-

kos instrumentais. • 

Chemijos bandymų laboratorija 

Puslapis 20 

Kovo 22 d. Didždvario gimnazijos 
mokytojai dalyvavo netradiciniame 
užsiėmime – chemijos bandymų 
laboratorijoje.  

Chemijos mokytoja Virginija Savic-
kaitė ir klasių kuratorė Julija Munin-
gienė surengė žaismingą įdomiųjų 
chemijos eksperimentų pristatymą. 
Mokytojai patys galėjo išbandyti 
degančių, bet nenudegančių rankų, 
sproginėjančių putų ir kitus eksperi-
mentus, pademonstruoti žinias ir 
gauti už tai apdovanojimus. • 
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Kovo 21 d. Šiaulių Didždvario gim-
nazijoje įvyko susitikimas – po- 
kalbiai prie arbatos „To Be Or Not 
To Be In IB“ su Šiaulių miesto mo-
kyklų ir Didždvario gimnazijos de-
šimtų klasių moksleiviais bei jų 
tėveliais.  

Pokalbio metu aptarta galimybę 
rinktis gimnazijos tarptautinio ba-
kalaureato klasę. Mokinių tėveliai 
kartu su besimokančiais tarptauti-
nio bakalaureato klasės mokiniais 
ir šiose klasėse dirbančiais mokyto-
jais diskutavo apie programos ypa-
tumus – kuo ši programa skiriasi nuo nacionalinės programos. • 

To Be Or Not To Be In IB 

 

Kovo 16-ąją Lietuvoje minima 
Knygnešio diena. Tą dieną prisi-
mename laikus, kai Lietuva buvo 
carinės Rusijos imperijos sudėty-
je, kai buvo draudžiama lietuviš-
ka spauda, drąsūs knygnešiai ga-
beno lietuviškas knygas iš Prūsi-
jos, o vaikus skaityti ir rašyti mo-
kė daraktoriai kaimo gryčiose. 

Šią dieną į Didždvario gimnazijos 
A. J. Greimo skaityklą susirinko 
mokiniai ir mokytojai paminėti 
Knygnešio dienos. Ia klasės mo-
kinės Vanesa Skėrytė ir Rusnė 
Kairaitytė parengė pranešimą 
apie spaudos draudimo laiko-
tarpį Lietuvoje, knygnešius, da-
raktorius. 

Mokiniai suvaidino inscenizaciją 
„Daraktoriaus mokykla“ pagal 

rašytojos B. Buivydaitės prisimi-
nimų knygą „Pro vaikystės lan-
gą“. 

Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti 
parodą „Tauta prasideda nuo 
žodžio“, skirtą Knygnešio dienai. 

 Renginį organizavo biblioteki-
ninkės Rima Dranickaitė, Jovita 
Labanauskienė ir istorijos moky-
toja Asta Andžiuvienė. • 

Knygnešio diena 
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Pasaulinė vandens diena 

Kovo 22-oji Pasaulinė vandens diena. 
Minėdami šią dieną, Didždvario gimnazi-
jos abiturientai ir biologijos mokytoja 
Kristina Muraškienė organizavo geriamojo 
vandens degustaciją. 

 Bendruomenei pateikė 5 skirtingų rūšių 
(distiliuoto, šulinio, ozonuoto, vandentie-
kio, mineralinio) geriamojo vandens. Tyri-
mo rezultatai parodė, jog dauguma de-
gustacijos dalyvių lengviausiai atpažįsta 
distiliuoto ir mineralinio vandens skonį. 
Sulaukta nuomonių apie šulinio vandenį – 
jis daugumai neskanus. 
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Kovo 30 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko Tėvų klubo  

susitikimas – užsiėmimas, skirtas 
šventiniam pasiruošimui vienai 
gražiausių pavasario švenčių - 

Šv.Velykoms.  
Klubo nariai kelias valandas 

bendravo neformalioje aplinkoje, 
sukūrė spalvingų šventinių  

dekoracijų. 
Užsiėmimo vadovė Danguolė 

Kukla.  • 

50 mokinių iš visos Lietuvos š. m. kovo 31 - ba-
landžio 3 d. rinkosi į Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnaziją varžytis dėl aukso, sidabro ir bronzos 
medalių bei teisės atstovauti Lietuvai tarptauti-
nėse olimpiadose. Iš Šiaulių miesto po atrankos 
pateko gimnazistai:  didždvarietis Vismantas 
Stonkus III kl., Robertas Norkus iš Juliaus Janonio 
gimnazijos, Paulius Sasnauskas iš Šiaulių univer-
siteto gimnazijos. 
Sveikiname VISMANTĄ STONKŲ, kuris apdova-
notas pagyrimo raštu. Olimpiados dalyviai ne tik 
dvi dienas sprendė po 5 valandas uždavinius, bet 
ir dalyvavo Lego Scrum dirbtuvėse, ekskursijose į Vilniaus Katedros požemius ir Varpinę, grožėjosi Vil-
niaus senamiesčio gatvelėmis, žiūrėjo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių spektaklį „Oskaras”. 
Šiauliečius mokinius į olimpiadą lydėjo IT mokytoja Daiva Bukelytė. • 
 

 

Tiksliausiai geriamojo vandens rūšis įvardijo: O. Šiaulys, V. Tamašauskas, J. Dargis, A. Vinčerauskienė, 
S. Raubaitė, K. Dabulskytė, G. Bubnys, V. Žurauskas.  • 

Kovo 10 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos 
žinovas 2017“. Mokiniai, geriausiai išmanantys Lietuvos istoriją: Kipras Tallat Kelpša (TB1), Džioraldas 
Šukys (II kl.), Lukas Jukna (III kl.), Armandas Kodroška (I kl.). 

Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Laisvės gynimo 25-ąsias 
metines, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatu-
mo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Taip pat siekiama skatinti visuomenės bendruomeniškumą, 
puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes, skatinti užsienyje gyvenančius lietuvius 
drauge prasmingai paminėti šią dieną. 
Konkurso užduotį sudarė 60 klausimų: 55 klausimus parengė užduoties rengimo grupė, kitus 5 klausi-
mus iš vietos istorijos – Lietuvos vietos organizaciniai komitetai. • 


