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SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS! 

MIELI DIDŽDVARIEČIAI, 
 

baigiantis metams, visada susimąstome, kas 
buvo gera, bloga... Ir tada žmogus pradedi 
vertinti tai, ko netenki. Trūksta apsikabinimų, 
žvilgsnių... Labai visų pasiilgau... mokytojų, 
mokinių. Noriu palinkėti, kad mes kuo greičiau 
susitiktume, galėtume apsikabinti, pasėdėti 
šalia, pasikalbėti, išgerti puodelį kavos ir palin-
kėti vienas kitam gerų švenčių. Su šventėmis!                                                                         

Direktorius Vitalis Balsevičius 

Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo ypatingas 
laikas, dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos 
dar neregėtais iššūkiais ir atkakliu darbu. Tik 
pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes 
visada būsime stipresni ir eisime į priekį. Te-
gul šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypač prasminga, o  namuose ir mintyse apsigyvena ramybė. 

Direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė 

Gyvename nuolatinėje kaitoje ir nerime. Sustokime! Džiaukimės šia diena! 

Nuoširdžiai visiems linkiu supratimo, kad vieni kitus išgirstume, išminties dovanos, kad kalbėtume laiku ir vietoje, kad patylėtu-
me, kai reikia. Žinojimo dovanos, kad galėtume susieti savo žinias ir gyvenimą, drąsos pasitikėti, net ir žinant, kad gali nudegti. 
Norint ko nors pasiekti, reikia augti ir bręsti kartu: eiti kartu, klysti kartu, stotis, kalbėtis, derėtis, klausyti, įsigilinti, atleisti ir pa-
čiam paprašyti atleidimo. 

Mielieji, būkite sveiki ir laimingi sulaukę  šv. Kalėdų ir Naujųjų 2021 metų! 

Direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė 

Konferencija „Mokinių savivalda – pilie-
tiškumo pavyzdys“  4 psl. 

Moksleivių teisinio švietimo programa 
     6 psl. 

Nuostabus meduolių kvapas 
                  15 psl. 

 



 

2020-ieji metai visus mus pavertė mokiniais, besimokančiais mokykloje, Gyvenimo mokykloje. Ar išmokome visas pamokas? Tur-
būt ne. Bet tikrai išmokome ir supratome, kad be kolegų, draugų, bendraklasių, mokyklos yra labai sunku, kad be galimybės kartu 
mokytis, kurti, švęsti šventes, keliauti gyvenimas yra tikrai nykesnis, išmokome, kad turime gyventi šia diena ir džiaugtis kiekviena 
akimirka, supratome, kad ta kasdienė rutina, kurios dabar neturime, yra visai miela. Brangūs kolegos, mieli mokiniai, gerbiami tė-
veliai, su artėjančiomis šventėmis! Būkime stiprūs, kantrūs ir sveiki!                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė  

 

Iš nugirsto pokalbio: „Ko labiausiai norėtum Kalėdoms? Dėmesio!" Mieli kolegos, dėkodama už Jūsų gebėjimą ir įdėtas pastangas 
nepamesti nė vieno vaiko už anapus ekrano, rastą laiką savo artimiesiems linkiu Jums malonių švenčių, gero poilsio ir (jei tik bus 
įmanoma) dėmesio sau!  Būkime sveiki!  

TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė 

Bendrystės jausmas šiandien kaip niekada svarbus. Tai teigiama nuostata, palankumas, rūpinimasis kitais... Tai neįkainojama dova-
na, kurią galime įteikti vienas kitam. Puoselėkime bendrystę ir patys pajuskime laimę. Laimingų šv. Kalėdų! 

Socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė 

 

Neieškokime savęs, nes nesame pametę. Kurkime save. Juk labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių norų. Tegul Kalėdų senelis 
padeda tiems norams išsipildyti. Su šventėmis! 

Profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė 

 

Labai daug džiaugsmo mums atneša prieššventinis laikotarpis, kai iš detalių kuriame namų jaukumą, ieškome dovanėlių, ruošiame 
staigmenas...  Visiems: tiek mokiniams, jų tėvams, tiek mokytojams, kuratoriams, linkiu patirti švenčių džiugesį. Juk gyvenimas yra 
nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis. Todėl kurkime ir dalinkimės stebuklais! Gražių žiemos švenčių!                   

 I klasių kuratorė Gabija Pyragaitė 

 

Kai lauki Kalėdų, atsiranda noras kurti, pradžiuginti artimus, atsiprašyti, prisiminti praėjusius metus. Didžiuojuosi, džiaugiuosi ir esu 
dėkinga savo auklėtiniams, jų tėveliams, kolegoms už bendravimą, palaikymą, išklausymą, supratimą ir visiems siunčiu šilčiausius, 
nuoširdžiausius sveikinimus. Tegul šv. Kalėdų šventė suburia jūsų šeimas, tegul namuose nepritrūksta jaukumo, šilumos ir džiaugs-
mo. Būkime optimistai, viltingai žvelkime į ateinančius metus, o svarbiausia tikėkime, kad viskas bus gerai. Ir tikrai bus! 

II klasių kuratorė Danguolė Kukla 

 

Besibaigiantys 2020 metai pateikė mums nemažai iššū-
kių ir išbandymų. Tad susirinkę prie šventinio 

stalo, padėkokime savo artimiausiems žmonėms už išt-
vermę ir kantrybę. Apkabinkime ir pasakykime vieni 
kitiems, kokie esame laimingi būdami kartu ir kaip vie-
nas kitą branginame. Naujųjų metų proga linkiu visiems 
šviesių minčių, pozityvumo, energijos, kad pasiektumėte 
užsibrėžtus tikslus, džiaugsmo ir įkvėpimo. Tegu gražiau-
sios metų šventės būna jaukios, šiltos ir ramios. Baltų šv. 
Kalėdų ir spalvotų Naujųjų Metų! 

III klasių kuratorė Oksana Lukšaitė 

 

Aš linkiu Jums būti sveikiems. Aš linkiu Jums darnos. Aš 
linkiu Jums drąsos. Aš linkiu Jums juoko. Aš linkiu Jums 
laisvės daryti tai, ką norite.  Aš linkiu Jums kurti. O          
„kurti – tai pastatyti kitą ten, iš kur jis matytų pasaulį 
tokį, kokį nori matyti, o ne siūlyti jam naują pasau-
lį" (Antuanas de Sent- Egziuperi).  

Ateinančius Naujuosius metus būkime ir kurkime kartu! 

IV klasių kuratorė Jurgita Dembinskienė ●  

 



DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS I KL. MOKINIAI  
SVEIKINA GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ                 
ARTĖJANČIŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 

KALĖDOS - TAI METAS, KAI, TEIKDAMI DOVANĄ,  

PRISIMENAME, KAS IŠ TIKRŲJŲ GYVENIME  

SVARBIAUSIA.  

TAI MEILĖ, KURI PAKEIČIA MŪSŲ GYVENIMĄ.  

TAI DALIJIMASIS, KURIS MUS SUARTINA.  

TAI GERUMAS, KURIS MUS SUŠILDO. ● 



KONFERENCIJA „MOKINIŲ SAVIVALDA – PILIETIŠKUMO PAVYZDYS“ 

 

Gruodžio 17 d. Didždvario gimnazijos mokinių savivalda orga-
nizavo metodinę-praktinę konferenciją „Mokinių savivalda – 
pilietiškumo pavyzdys“, skirtą trisdešimtai Sausio 13-ajai, Lais-
vės gynėjų dienai atminti. 

Konferencijoje dalyvavo buvusi Didždvario gimnazijos mokinė, 
istorikė, aktyvi visuomenininkė, radijo laidų vedėja, Generolo 
Jono Žemaičio karo akademijos doktorantė Luka Sinevičienė. 

Pranešime 
„Pilietinės galios – 
mūsų širdyse“ L. 
Sinevičienė pasako-
jo, jog dažnai patys 
nesuvokiame, ar 
esame pilietiški ar 
ne, ieškome  sudė-
tingų pilietiškumo 
apibrėžimų. Pasak 

buvusios didždvarietės, kiekvienas savo pilietiškumą ugdome 
šeimoje, mokykloje, dalyvaudami įvairiose veiklose, dirbdami 
kaip komanda, ugdydamiesi pasitikėjimą savimi, kitais, savo 
valstybe. 

Istorikei pritarė ir kitas buvęs didždvarietis, majoras, politikos 
mokslų magistras, Lietuvos Karinių oro pajėgų vadovybės, Štabo 
viršininko pavaduotojas žvalgybai, savanoris kūrėjas, Sausio 13-
osios įvykių dalyvis Stasys Vilkinas. Pranešime „Laisvės vaikai“ jis 

pakvietė kartu pasvarstyti, kaip kito laisvės suvokimas nuo tų laikų, kai Lietuva buvo oku-
puota iki nepriklausomybės atkūrimo ir kaip laisvę suvokiame dabar. 

Didždvario gimnazijos mokinė, Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Šiaulių mokinių savi-
valdų informavimo centro pirmininkė Viltė Aleksandravičiūtė pranešime „Mokiniai – 
pilietiškumo pradžia“ pristatė LMS veiklą, papasakojo, kaip priimamos rezoliucijos gali 
paveikti ne tik savivaldybėse, bet ir respublikoje priimamus sprendimus. 

Antroji konferencijos dalis – darbas grupėse. Surengtos kūrybinės dirbtuvės „Sausio 13-
osios šventės scenarijus“ Šiaulių miesto bendruomenei, gimnazijos bendruomenei ir 
gimnazistų –  progimnazistams. Pristatydami darbo grupėse rezultatus, mokiniai akcen-

tavo, kad svarbiausias šio renginio tikslas –  istorinės atminties ugdymas. 

Kaip sakė Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Liepa Henrieta Rubikaitė, džiugu, kad sulaukta nemažai konkrečių 
pasiūlymų, kaip galima paminėti Laisvės gynėjų dieną, o svarbiausia, kad dauguma idėjų yra realiai įgyvendinamos, net ir šiuo sudė-
tingu laikotarpiu. Tad tikimasi, kad nors ir persikėlęs į virtualią erdvę Sausio 13-osios metinių minėjimas leis kiekvienam pasijusti 
pilietinės visuomenės dalimi.●                     

  

RASA ZVILNAITĖ, NEFORMALAUS UGDYMO MOKYTOJA 

 

 

 



 

KURIAME KALĖDINĘ NUOTAIKĄ 

Mūsų antrieji namai – mokykla – pasitinka šventes tyli ir tuščia. Tikėjo-
mės gyventi kitaip, kitaip jaustis, kitaip sutikti gražiausią metų šventę. 
Deja, yra kaip yra. Bet noras puošti, kurti jaukumą niekur nedingo – 
norime pasidalinti šventine nuotaika virtualiai ir  pristatyti kalėdinę lan-
gų dekoraciją, skirtą gimnazijai, –  SNAIGIŲ BURBULAI. 

Puiki auksarankių komanda tikrai turėjo ką veikti ilgais tamsiais vakarais. 

Projekto kūrėjai: Algita Armalaitė, Emilija Samuilytė ir Meda Remeikai-
tė, IA kl. mokinės, Gabija Žilinskaitė, IM kl. mokinė, ir Audronė Zibalienė, 
technologijų mokytoja. ●     



 

Teisininkas – tai profesija, apipinta įvairiausių mitų. Vieni teisini-
ninkus įsivaizduoja kaip popierizmu užsivertusius naktinius 
žmogystas, kiti – kaip kostiumuotus stiklinių pastatų gyventojus. 
Nors tai, be abejo, hiperbolizuotas teisininko vaizdinys, tačiau 
kalbų apie juos man teko girdėti labai įvairių. 

Šį rudenį nusprendžiau prisijungti prie Moksleivių teisinio švieti-
mo programos ir pasimatuoti advokato mantiją. Pirmasis prog-
ramos  etapas buvo skirtas jaunuoliams, besidomintiems teise. 
Kiekvieną  šeštadienio rytą apie 80 moksleivių susitikdavo su 
studentais paskaitose (jose buvo pristatyta civilinė, baudžiamoji, 
darbo, administracinė teisė). Išklausę bent 50 proc. šių paskaitų, 
dalyviai turėjo galimybę dalyvauti teste bei patekti  į teisminės 
inscenizacijos etapą. 

Visai netikėtai tarp tų kelių išrinktųjų atsidūriau ir aš. Būtent 
šiame etape prasidėjo visi teisiniai smagumai. Dalyviai buvo 
sukirstyti į ieškovus ir atsakovus. Ir vieni, ir kiti gavome realią 
istoriją. Ieškovai turėjo atsirinkti argumentus, kad galėtų kaltin-
ti, o atsakovai – gintis. Nebuvo taip paprasta, kaip pasirodė iš-
kart. Turbūt daugeliui mūsų pirmą kartą teko pavartyti civilinį 
kodeksą. Jei kam tikrai patiko skaityti, turėjo galimybes susipa-
žinti ir su jau laimėtomis bylomis. 

Taigi veiksmas prasideda: ruošiame ieškinį, siunčiame atsakovui 
ir laukiame atsakymo. Nesitikėjau, jog teisėje tiek kūrybos ir 
interpretacijos (kiekvienas įstatymas gali būti palankus ir ieško-
vui, ir atsakovui, jei tik sugebėsi išspausti iš jo tai, ko tau reikia). 

Man asmeniškai pasirodyti pavyko puikiai, todėl patekau į fina-
lą, kurio užduotis –  dar didesnis kompleksinių interpretacijų 
kratinys. Po  pamokų griebdavau analizuoti teisinius šaltinius. 
Labai savimi didžiuojuosi, mat nugalėjau ieškovus ir   bendrame 
reitinge man pavyko užimti net II vietą! Komisija, kuri vertino 
mūsų, ieškovų ir atsakovų, kalbas, buvo išties kompetentinga: 
Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėja, teisminių ginčų ekspertas 
ir jaunesnysis teisininkas, dar studijų laikais užsitarnavęs teismi-
nių inscenizacijų nugalėtojo vardą. 

Supratau, kaip sunku ir įdomu būti advokatu, kaip svarbu įdė-
miai ir kritiškai analizuoti medžiagą, o svarbiausia supratau, jog 
teisingumo jausmas mano viduje gyvas! 

 Dėkoju Europos studentų teisininkų asociacijai ELSA už suteiktą 
galimybę ir prasmingas pamokas. ●       

VILTĖ NOVIKOVAITĖ, TB1 KLASĖ    

„MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2020“  

TITAS BURNECKAS, IVC KLASĖ   

Lapkričio 14 d. įvyko „Moksleivių teisinio švietimo programos 
2020“ teismo inscenizacijos etapo finalas. Nevyriausybinės orga-
nizacijos „ELSA Lithuania“ teisės studentai skaitė paskaitas apie 
8 skirtingas teisės sritis, teko laikyti išgirstų teorinių žinių testą 
bei įveikti teismo inscenizacijos pusfinalio etapą.  

Labai smagu, jog pavyko patekti tarp 4 stipriausių komandų bei 
finale užimti garbingą III vietą. Apskritai projektas suteikė begalę 
neįkainojamų žinių, nuostabios patirties bei galimybę savo kailiu 
patirti, ką reiškia būti advokatu, ginti savo atstovaujamą klientą 
ir kaip atrodo teisminis procesas iš arti. Tai leido paneigti įvairius 
vyraujančius teisininko darbo mitus bei stereotipus.  

Mano nuomone, žinoti savo teises, tam tikrus teisinius aspektus 

šiais laikais yra būtina ne tik teisininkui, bet ir paprastam pilie-
čiui, tad raginu šį konkursą pasižymėti kalendoriuje ir kitais me-
tais būtinai jame dalyvauti!. ●       

SVEIKINAME DIDŽDVARIEČIUS, 
„MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO 

PROGRAMOJE 2020“  
LAIMĖJUSIUS PRIZINES VIETAS: 

 
II VIETA – VILTĖ NOVIKOVAITĖ, TB1 KL. MOKINĖ  

III VIETA – TITAS BURNECKAS, IVC KL. MOKINYS  



PILIETINĖ MOKINIŲ AKCIJA „MES – UŽ SKAIDRESNĮ RYTOJŲ“ 

Gruodžio 10 d. didždvariečiai dalyvavo S. 
Šalkauskio gimnazijos jau 17 kartą organi-
zuotoje  pilietinėje akcijoje.  STT antiko-
rupcinio švietimo Šiaulių skyriaus vyriau-
sioji specialistė Rita Šikšnienė mokiniams 
akcentavo vertybes, kurios reikalingos 
piliečiui, nepritariančiam korupcijai. Nors 
paskaita mokiniams patiko, labiausiai jie 
laukė protmūšio „Ar tikrai žinai, kas yra 
korupcija?“ (juk ruošėmės).  

Džiugu, kad dalyvavo trijų klasių koman-
dos (IS, IIG ir IIY klasės).  Džiaugiamės 
nugalėtojais, manome, kad puikiai sekėsi 
ir IS klasei – jie pateko į pirmą dešimtuką. 

 

IS KL. KOMANDA 

Gvidas Maselskis, Ugnė Ivanovaitė, Greta 

Stanevičiūtė, Klaudija Liogytė ir Gustė 
Kriaučiūnaitė, dalyvavo S. Šalkauskio gim-
nazijos organizuotame renginyje – pilieti-
nėje akcijoje „Mes už skaidresnį rytojų“. 
Nors mūsų komanda neužėmė prizinės 
vietos, bet linksmai ir naudingai praleido-
me laiką. Renginys mums labai patiko, 
sužinojome daug naujų dalykų.  

Dėkojame savo istorijos mokytojai, kad 
mums pasiūlė tokią veiklą.                 

 
ROMAS ANTANAS GERULIS,                
SILVESTRAS PINSKIJ 

Džiaugiamės, kad mūsų IIG kl. mokinių 
komanda dalyvavo pilietinėje akcijoje ir 
tapo protmūšio nugalėtoja. Renginys 
mums labai patiko, nes sužinojome daug 

naujos ir reikalingos informacijos apie 
korupciją. Protmūšyje  sekėsi tikrai gerai. 

Renginys man labai patiko, nes ne tik 
išmokau daug naujo apie korupciją, bet ir 
galėjau pasitikrinti savo žinias. Labai 
džiaugiuosi, kad mes, kaip klasė, gerai 
pasirodėme, nepadarėme gėdos. 

Labai patiko paskaita, įdomu, naudinga. 
Sužinojau daug naujos ir reikalingos infor-
macijos, kurią galėsiu pritaikyti gyvenime. 
Buvo labai smagu, nes dalyvavome kartu 
su klasės draugais, esame laimingi, kad 
sekėsi tikrai neprastai. ●                                                                                                                    

VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 
PAULIUS BARANAUSKAS, ISTORIJOS MOKYTOJAS 

 



SAUGU, KAI JAUTIESI BENDRUOMENĖS DALIMI 

 

Atlikėjas Jurgis Didžiulis akciją pradėjo 
klausimu „Ką Jūs dabar darote?“ Perskai-
tęs  mokinių atsakymus, patvirtino, kad 
visi mes mokomės apie korupciją. Įdomu 
tai, kad jis sugrojo vieną gražią melodiją, o 
kitą – rėžiančią ausį. Taip pademonstravo, 
kad blogai sugrotas kūrinys (kaip ir korup-
cija) – tai harmonijos sutrikdy-
mas,  sugadinimas. 

Anot Jurgio, jei mes galime žaisti dainuo-
dami ir šokdami, tai galime ir daugiau – 
kurti mokyklą, valstybę. 

Tautvydas Stoškus 

Transliacijos metu muzikantas sukūrė 
jaukią, interaktyvią atmosferą, skatino 
dalyvius drąsiai pritarti jam balsu ir jude-
siu. Muzikinis fonas –  šio renginio savitu-
mas, išskirtinumas. Džiugu, kad Jurgis 
Didžiulis leido nevaržomai diskutuoti, 
reikšti savo nuomonę, atskleisti pažiūras. 
Muzikanto dėka mes ne tik pagilinome 
žinias, bet ir pasisėmėme pozityvios ener-
gijos ir geros nuotaikos. Renginio vedėjas 
teigė tikįs, jog žmonių elgesį formuoja ne 
įstatymai, o įpročiai: „Jei kaimynas atėjęs į 
svečius mato, kad visi svečiai patys nusi-
neša lėkštes į indaplovę, jis irgi norės nusi-
nešti; jei visi nusiauna batus, jis irgi nu-
siaus. Niekur neparašau, kad tokios yra 
mano namų taisyklės, tačiau žmonės tai 
intuityviai jaučia ir supranta, kokios yra 
pageidaujamos elgesio normos ir ima ne-
sąmoningai elgtis taip pat. Jei mūsų elge-
sys prieštarauja įstatymams, mes nesikei-

čiame, nes tiesiog esame įpratę tai daryti, 
o įpročiai yra stipresni. Todėl visiškai pri-
tariu žmonėms, kurie sako, kad pokyčius 
reikia pradėti daryti nuo savęs. Tie, kurie 
bus pirmi ir pasistengs, surizikuos, pada-
rys ne dėl savęs, o dėl kitų – būtent šie 
žmonės taps įtakingiausiais minties lyde-
riais, permainų nešėjais”. 

Greta Jokimčiūtė ir Nėja Babaliauskaitė 

Kaip teigia Jurgis Didžiulis, korupcija daug 
kam atrodo nuobodi, neįdomi tema, ta-
čiau dažnai tai, kas atrodo neįdomu, turi 
svarbią, paslėptą reikšmę. Pagrindinis šio 
renginio tikslas – apie korupciją kalbėti 
smagiai, įdomiai, su muzika. Tad laikas 
visai neprailgo, atvirkščiai – praėjo nepas-
tebimai. Visada laikiausi įprastos nuomo-
nės, jog korupcija – tai piktnaudžiavimas 
patikėta galia siekiant asmeninės nau-
dos.  Esu be galo laiminga turėjusi galimy-
bę sudalyvauti šioje interakcijoje. Pasisė-
miau naujų žinių, geros nuotaikos bei iš-
girdau daugybę gražių dainų. 

Aistė Roznytė 

Muzikiniame antikorupcijos renginyje su 
Jurgiu Didžiuliu sužinojome, kad daiktas, 
kuris praranda savo kokybę arba kurio 
standartas sumažėja, yra korumpuotas. 
Korupcija gali pasireikšti ne tik valstybėje, 
bet ir kasdieniškose situacijose (pvz., gim-
tadienis be draugų ir be dovanų arba labai 
šiltas gruodžio mėnuo). Labai patiko, jog 
visą laiką grojo muzika, dalyviai (ir moki-
niai, ir mokytojai) šoko bei dainavo. Tikrai 

smagus renginys, kuris neprailgo ir įstrigo 
atmintyje! 

Ugnė Takuševičiūtė ir Nerida Makarovai-
tė 

Jurgis Didžiulis – muzikantas, prodiuseris, 
gatvės performansų autorius, improvizaci-
jos guru ir multiinstrumentalistas, kurio 
rankose atgyja bet koks instrumentas, net 
buities daiktas. Muzikantas pasakojo apie 
tai, kas iš tiesų yra korupcija, kur su ja 
galime susidurti, kaip jos galime išvengti. 
Buvo labai smagu matyti, kad įvairaus 
amžiaus mokiniai, mokytojai, net studen-
tai puikiai leido laiką. 

Elžbieta Kaluinaitė 

Maniau, jog bus eilinis, nuobodus pasako-
jimas apie korupciją, tačiau jis pranoko 
visus mano lūkesčius. Mes šokome, grojo-
me, dainavome, diskutavome – buvo labai 
smagu! Jurgis Didžiulis – puikus šoume-
nas! Jis labai pozityvus žmogus, tad sklei-
dė pozityvą ir kitiems. Kadangi  nelabai 
tiksliai žinojau, kas yra korupcija, tad ren-
ginys buvo labai naudingas. 

Rugilė Sabaliauskaitė  ●                     

  

VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

Gruodžio 9 d. šalies mokiniai kartu su Sąžiningumo mokyklų tinklo nariais originaliai paminėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną – 
renginį vedė muzikantas Jurgis Didžiulis. Manau, kad atlikėjas organizavo išties šaunų renginį, kuris buvo įdomus, linksmas ir ma-
žam, ir dideliam. Smagu, kad jis panaudojo įvairias priemones, kad kuo daugiau jaunų žmonių įtrauktų į vykdomas veiklas: jie ir 
šoko, ir triukšmingai grojo puodais, ir dainavo. Vienu žodžiu, darė viską, kad kaimynus išvarytų iš proto, o kai kaimynai paklaus, 
kas čia vyksta, jiems atsakytų, kad kalbasi apie korupciją. 

Kai dalyviai suaktyvėjo, išdrįso dalyvauti akcijoje, jis klausė, kas atsitiko, kad mums gera? Kas atsitiko? Matyt, atsirado SAUGU-
MAS. Saugu, kai dirbame ne tik sau, bet ir kitiems, kai pasijaučiame BENDRUOMENĖS dalimi. Tai labai svarbu. Juk negalima  de-
mokratija, kai tu esi tik vienas. Kai mes įsitraukiame į kokią nors veiklą, mes galime DAUG. Mes kuriame muziką nuotoliniu būdu, 
praktikuojamės, o ne tik stebime iš šalies. Taip mes patiriame dar vieną vertybę – nesavanaudiškumą. Visi bandome būti bend-
ruomene ir jausti indėlį į tą bendruomenę. Žiūrime į ją kitaip – kokybiškai ir pozityviai. 

Klausiausi, dalyvavau, džiaugiausi mokinių džiugesiu, o pati dar kartą formulavau pagrindinę išvadą – juk bet koks blogis neturi 
veido, dažnai slepiasi už kažko neapčiuopiamo. Tai gal  jaunoji karta sukurs tą gėrio bendruomenę? 

Renginyje dalyvavo IM kl. mokiniai, kuriems labai patiko renginys. Tai rodo ir  jų refleksijos. 



 

„STENKIS BŪT SAVIMI VISADA...“ 

Šių metų rudenį VDU studentų kūrybinė 
grupė „Declamationes“ kvietė studentus ir 
moksleivius atskleisti savastį per poetinį 
tekstą. Buvo siūloma audio arba video 
formatu deklamuoti savo mėgstamo poe-
to eilėraštį ir sukurti tekstui tinkančią vizu-
alią aplinką.  

Gruodžio 2 d. skaitovai susibūrė į nuotoli-
nius skaitymus, kurių metu dalyviai turėjo 
progą prieš virtualią auditoriją deklamuoti 
tekstus, išgirsti kitų dalyvių balsus. Įspū-
džiais bei įžvalgomis apie skaitovų pasiro-
dymus dalijosi VDU Lituanistikos katedros 
dėstytoja dr. Eugenija Valienė, prof. Irena 

Buckly ir studentų kūrybinės grupės 
„Declamationes“ nariai.  

Konkurse dalyvavo ir video sukūrė trys 
mūsų gimnazijos III kl. mokiniai: Gabrielė 
Mataitė, Eimantas Norušaitis, o  Kamilė 
Vasilenko tapo konkurso laureate ir I vie-
tos laimėtoja. Kamilė skaitė Daivos 
Čepauskaitės eilėraštį  „Lopšinė mylima-
jam“, įvertintas ir Kamilės vizualizuotas 
eilėraščio pateikimas. ●    

 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA 

Vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio vadovai Violeta ir Romualdas Laugaliai lap-
kričio 4 d. buvo pakviesti apie darbą nuotoliniu būdu pasidalinti savo gerąja patirtimi su 
Lietuvos choreografais  Vadovai kolegoms pasakojo, kaip nuotoliniu būdu įmanoma suor-
ganizuoti net atranką į choreografinę klasę, kaip kūrybiškai ir įdomiai organizuoti teori-
nes ir praktines šokių pamokas, kokias patartina skirti užduotis. 

Jie akcentavo, kad šiuo laiku įmanoma ne tik kūrybiškai dirbti, bet ir tobulėti: vadovai 
dalyvavo Lietuvos Liaudies kultūros centro organizuotuose mokymuose „VADOVO CHA-
RIZMA“, kurie vyko Birštone. Paskaitą vedė aktorius VDU docentas V. Kontrimas. 

Vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ IA klasės šokėjai 2020 m. lapkričio 6 
d. dalyvavo Šiaulių Menų mokyklos organizuojamame konkurse „TALENTAS SLYPI PO 
KAUKE“. Šokėjai norėjo priminti sau ir kitiems, kad kaukė neturi mūsų varžyti, mokiniai 
skleidė žinutę, kad mūsų viduje slypinčių talentų niekas negali užgožti. Šalia jaunojo ta-
lento visada yra mokytojas, vadovas, kuris įkvepia ir skatina kūrybiškumą. Dėkojame an-
samblio vadovams Violetai ir Romualdui Laugaliams, Gretai Šveikauskaitei. ●       

VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS „ŠĖLTINIS“ 

DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

Gruodžio 12 d. mūsų  gimnazijos  III kl. mokinės: Agnė Abromavičiūtė ir                      
Vakarė Bružaitė,  dalyvavo  respublikiniame  Jaunųjų   tyrėjų  konkurse                  
„Idėjų mugė“ ir pateikė  tyrimą  „Oro kokybės  vertinimas Šiaulių miesto                 
mokyklų teritorijose“ (vadovai – chemijos mokytoja Virginija Savickaitė 
ir biologijos mokytoja Danguolė Vaičekauskienė). ●    

 

RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ  TYRĖJŲ KONKURSAS „IDĖJŲ MUGĖ“ 

DANGUOLĖ VAIČEKAUSKIENĖ, BIOLOGIJOS MOKYTOJA  



 

Norėdama skatinti domėjimąsi kalbomis ir sėkmingą jų mokymą-
si, Europos Sąjunga organizuoja tarptautinį konkursą jauniesiems 
vertėjams „Juvenes translatores“. Tyrimai rodo, kad Europoje, o 
taip pat ir visame pasaulyje didėja vertėjų poreikis, todėl jauni-
mui, besidominčiam kalbomis, naudinga išbandyti savo jėgas ir 
įgyti patirties. Konkursas skatina domėjimąsi ne tik užsienio, bet 
ir gimtąja kalba – juk taip svarbu ne tik suprasti, kas sakoma ar 
parašyta, bet ir gebėti tai perteikti gimtąja kalba kitiems žmo-
nėms. 

Tad kasmet yra organizuojamas konkursas, bet į jį iš kiekvienos 
Europos Sąjungos šalies narės iš užsiregistravusių mokyklų atren-
kama tik tiek, kiek ta šalis turi vietų Europos parlamente. Taigi, iš 

Lietuvos suteikta galimybė dalyvauti šiame konkurse tik vienuoli-
kai mokyklų. Džiaugiamės, kad esame tarp atrinktųjų gimnazijų, o 
mūsų III ir TB1 klasių mokiniai: Gabrielė Mataitė, Ignė Vaitkevi-
čiūtė, Gabija Urbanavičiūtė, Matas Kenstavičius ir Neda Miltiny-
tė, lapkričio 26 d. kartu su jaunaisiais vertėjais iš visos Europos 
išbandė savo jėgas. 

Neda: „Dalyvavimas vertimo konkurse man buvo ypatingas tuo, 
jog jaučiausi didelės jaunųjų vertėjų bendruomenės dalimi. Ver-
čiamas tekstas privertė susimąstyti apie dabartines aktualijas ir 
Europos ateitį. Džiaugiuosi turėjusi galimybę išbandyti savo jė-
gas!” 
 

Ignė: „Konkursas visų Europos šalių jaunimui 
suteikia galimybę pademonstruoti savo verti-
mo sugebėjimus. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir 
dėkoju organizatoriams, kurie rengia tokius 
konkursus. Manau, kad tai labai šaunus rengi-
nys, skatinantis mokinius tobulinti savo anglų 
ir gimtosios kalbos įgūdžius, tad patariu vi-
siems, atsiradus galimybėms, išbandyti savo 
jėgas.” 

Gabrielė: „Konkursas buvo tikras iššūkis – 
tekste buvo gausybė nežinomų anglų kalbos 
žodžių ir posakių, tačiau tai nesutrukdė verti-
mui į lietuvių kalbą. Be to,  tai buvo puiki prie-
žastis bent dviem valandoms sugrįžti į mo-
kyklą ir pamatyti kitus didždvariečius.”.  ● 

 

„JAUČIAUSI DIDELĖS JAUNŲJŲ VERTĖJŲ BENDRUOMENĖS DALIMI“ 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

Jau antrus metus gimnazijos mokytojai dalyvauja UAB „Šviesa“ skaitmeninio 
mokymosi aplinkos projekte „Eduka klasė“, kurį finansuoja mūsų miesto savi-
valdybė. Lapkričio viduryje matematikos, IT, lietuvių kabos, socialinių mokslų 
mokytojai, pagalbos specialistai, administracija buvo pakviesti į dviejų dienų 
psichologės Astos Blandės seminarą „Pokyčių valdymas švietime: nuo atidu-
mo sau iki pasirūpinimo kitais“. 

Užsiėmimų metu psichologė aptarė nuotolinio mokymo(si) pliusus ir minu-
sus. Ji pabrėžė, kad dažnai įtampa ir nerimas griauna pasitikėjimą, mažina 
gebėjimą ieškoti sprendimų. Buvo pristatyti ir paaiškinti psichologinio ats-
parumo ir santykių kūrimo elementai. 

Naudodama projekcinį metodą psichologė įtraukė gimnazijos pedagoginius darbuotojus į platesnį savęs pažinimą. 

Be to, buvo pateikti profesionalūs patarimai, atsakyta į mokytojų klausimus. 

Psichologė A. Blandė baigdama seminarą akcentavo, kad šiuo metu galime pamatyti ir išmokti daugiau nei mokėjome arba dairy-
tis aplinkui, arba ieškoti kaltų. ●       

SUSITIKIMAS SU PSICHOLOGE 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  



Lapkričio 25 d. didždvariečiai, kurie domisi komunikacija, prisijun-
gė prie socialinės iniciatyvos „Prokalbiai gyvai: komunikacijos labi-
rintuose“. Prokalbių komanda kalbino tikrus komunikacijos žino-
vus: Justę Gvazdaitytę, daugiau nei dešimt metų patirties rekla-
mos ir komunikacijos srityje turinčią specialistę, Aidą Puklevičių, 
šmaikščiu rašymo stiliumi ir erudicija garsėjantį rašytoją, scenaris-
tą, žurnalistą ir redaktorių, komunikacijos paslaugų agentūros 
„Fabula Hill + Knowlton Strategies“ kūrybos vadovą, aktyviai ko-
munikuojantį socialiniuose tinkluose, Justę Tankevičiūtę-Raudę, 
buvusią pianistę, muzikos vadybininkę, dirbančią su grupe Subtilu-
Z ir kitais atlikėjais, dirbančią su įvairiais muzikiniais projektais. 

Mokinių mintys po  renginio: 

Komunikacija – tai bendravimas bei kitiems žmonėms daroma 
įtaka. Komunikuojant itin svarbios smalsumo, kūrybiškumo, grei-
tos reakcijos bei plataus akiračio savybės. Pašnekovai minėjo, jog 
daugiausiai patirties jiems įgyti padėjo praktika bei autoritetai. 
Rusnė Medžiaušytė, IIIa kl. 

Per renginį užsirašiau du itin patikusius posakius: „Kai tu esi apie 
viską, tu esi niekas“ ir „Neverta meluoti, nes vėliau susipainiosi 
savo mele“. Klausydama pašnekovų, supratau, kad komunikacijai 
reikia kuo daugiau praktikos. Man labai patiko šis renginys, įkve-
piantis ir informatyvus. Gerda Rumšaitė, IIG kl. 

Renginys labai patiko, juk buvo parinkti daug patirties turintys ir 

puikūs savo srities specialistai. Jie ne tik pasidalijo žiniomis apie 
komunikacijų sritį, bet ir savo patirtimi. Buvo įdomu išgirsti, kad 
komunikacija ne visada yra susijusi su reklama ir kad vienokiu ar 
kitokiu būdu visur galime atrasti komunikacijos ženklų. Aš pati 
domiuosi komunikacijos sritimi, tačiau niekada nemaniau, jog bū-
tina išmanyti ir valstybės įstatymus. Kadangi planuoju studijuoti 
komunikacijas, renginys man buvo išties naudingas. Gražvilė Kalu-
žinaitė, TB1 kl. 

Renginys patiko pirmiausia todėl, kad smagūs pašnekovai. Sužino-
jau, kad norėdamas tapti geru komunikacijos specialistu, privalai 
būti drąsus, smalsus, kūrybiškas, turi viskuo domėtis, mokėti grei-
tai spręsti situacijas. Viena pašnekovių akcentavo, kad daug ko 
išmoko ne tik iš mokytojų, bet ir iš savo asmeninio darbo, įgytos 
patirties. Elija Auštikalnytė, IS kl. 

Renginio lektoriai paneigė mitą, kad komunikacijos specialistas 
būtinai turi būti ekstravertas. Pasirodo, komunikacijos srityje pui-
kiai gali dirbti ir intravertas. Be to, pasakė, jog nėra būtina baigti 
aukštojo mokslo, jei yra noras, visada galima suderinti studijas ir 
praktiką, nes  tik praktikoje įgyjami nauji įgūdžiai. Leticija Čiužaus-
kaitė, IVa kl. 

● 

 

PROKALBIAI GYVAI 

LAIMA VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA 

Gruodžio 9 d. I–IV klasių gimnazijos mokiniai, besidomintys teise, 
stebėjo virtualią diskusiją PROKALBIAI GYVAI. Diskusijoje buvo 
kalbinami savo srities žinovai: advokatas Justinas Jarusevi-
čius,  Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja 
Elena Martinonienė, teisėjas Julius Jasaitis. 

Mokinių mintys po renginio: 

Diskusijoje sužinojau, kad teisė populiari dėl to, jog atveria kelius, 
kad teisėjui būtinos tokios asmeninės savybės, kaip: sąžiningumas, 
nepasidavimas emocijoms, nešališkumas, juk teisėjo darbas   – tai 
nuolatinis už ir prieš. Be to, supratau, jog jei patinka analizuoti, 
kelti klausimus, tai teisė – būtent tas kelias. Kalbantieji pareko-
mendavo pažiūrėti filmus: „12 piktų vyrų“, „Šnipų tiltas“. Paskaita 
man paliko gerą įspūdį, leido geriau suprasti teisininko profesi-
ją.  Nomeda Bijeikytė, III kl. mokinė 

Paskaita buvo labai informatyvi ir įdomi. Sužinojau teisininko pro-
fesijos pliusus ir minusus. Suvokiau, kad ši profesija yra be galo 
sunki ir skirta tikrai ne man. Labiausiai įstrigo du gerbiamos Elenos 
posakiai: pirmasis, jog nuo mažens visi norime kovoti su neteisybe, 
tačiau dauguma mūsų užaugame ir pamirštame, o teisininkas – 
vienas tų, kuris kovos už teisybę visą likusį gyvenimą; antrasis, jog 
ta smegenų dalis, kuri yra atsakinga už ilgalaikių sprendimų priė-
mimą, baigia formuotis tik 21-aisiais žmogaus gyvenimo metais. 
Gustė Vertelytė, IIY kl. mokinė 

Renginyje sužinojau, kad sparčiausiai auganti teisinė profesija Lie-
tuvoje – įmonės teisininkas, kad jei nori dirbti Lietuvoje, reikėtų 

rimtai pagalvoti, ar tikrai verta studijuoti užsienyje. Be to, pasiro-
do,  šioje srityje egzistuoja nemaža konkurencija, bet jei labai nori 
ir esi užsispyręs,  tikrai įmanoma daug ką pasiekti. Kipras Vagrys, 
IIA kl. mokinys 

Sužinojau, kad prokuroro darbas – tai duomenų analitika. Tyrėjai 
pateikia duomenis o prokuroras, juos išanalizavęs, įvertina ir patei-
kia savo nuomonę, sprendimus. Teisininkui būtina būti sąžinin-
gam, pasitikėti savimi, nepasiduoti savo emocijoms. Šis darbas 
reikalauja daug logikos. Išties darbas sunkus, bet įdomus. Diskusija 
man tikrai patiko ir buvo naudinga, nes sužinojau,  kaip išsirinkti 
profesiją. Elija Auštikalnytė, IIS kl. mokinė. ● 

KĄ VEIKIA KOSTIUMUOTIEJI? 



KONFERENCIJA „KAM TA MATEMATIKA???“ 

 

Gruodžio 9-osios popietę IIS ir IIP klasių mokiniai kartu su mate-
matikos mokytoja Lydija Dronova-Platbarzde dalyvavo nuotolinė-
je STEAM konferencijoje „Kam ta matematika???“, kurioje buvo 
kalbinami ADB Compensa Vienna Insurance Group Šiaulių regio-
no vadovas Gediminas Trijonis ir ADB Compensa Vie-
nna Insurance Group vyriausioji aktuarė Laurita Petrošienė. 

G. Trijonis papasakojo savo sėkmės istoriją, kalbėjo apie tai, ko-
dėl pasirinko tokią profesiją.  Nors keista, bet jam labai padėjo 
domėjimasis įvairiais dalykais. Vadovas pristatė savo darbo ypa-
tumus, su kokiais sunkumais kartais tenka susidurti. Apibendrin-
damas savo pristatymą, jis akcentavo, kad draudimo versle yra 
vietos saviraiškai, tad studijuoti gali visi, kurie dar nežino, ką nori 
studijuoti. 

L. Petrošienės profesija aktuarė yra daug kam dar negirdėta. Ji 
juokavo, kad tai lyg ateities spėjimas. Aktuaro profesija yra susi-
jusi su rizikos vertinimu. Aktuarai – žmonės, kurie turi turėti dide-
lį matematikos, statistikos, ekonomikos ir finansų valdymo žinių 
bagažą. Baigti matematikos studijas neužtenka, tu turi mokytis 
kiekvieną dieną. Kalbėdama apie matematiką, ji akcentavo, kad 
matematika išugdo loginį mąstymą, kurio visuomet reikia gyveni-
me. Tai labai svarbu. Ją liūdina matematikos egzamino rezultatai, 
nes jauni žmonės nebesupranta matematikos reikšmės gyve-
nime. ● 

SIMONA MICKUTĖ, IIS KL. MOKINĖ  

2020 m. lapkričio 24–25 d. Didždvario gimnazijoje tęsiamos 
VGTU kuruojamos nuotolinio ugdymo platformos „Ateities            
inžinerija” veiklos ir pradėta vykdyti NVŠ programa 
DG_AI  (Didždvario gimnazijos ateities inžinieriai). 

IG ir IIG klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su   
konsultantais: 

„Ateities inžinerijos”  platformos konsultantu Henriku Mykolai-
čiu; 
„Ateities miestas: aplinkos apsauga“ tematikos konsultante Egle 
Marčiulaitiene; 
„Ateities miestas:  darnus pastatas“ tematikos konsultante Vi-
lūne Lapinskiene; 
„Šiuolaikinis automobilis“ tematikos konsultantu Robertu Peče-
liūnu; 
„Biomedicinos inžinerija“ tematikos konsultantu Donatu Lukšiu. 
● 

NUOTOLINIO UGDYMO PLATFORMA „ATEITIES INŽINERIJA” 

RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA 
VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA 



2020 m. lapkričio 24–25 d. Didždvario gimnazijoje tęsiamos VGTU kuruojamos nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija” 
Dėkojame gimnazijos bendruomenei, kuri įsijungė į naujienų portalo Delfi, parduotuvių tinklo Norfa ir Lietuvos krepšinio ly-
gos  organizuotą projektą „DUOK ŽAIBĄ ŽVAIGŽDEI". Tai projektas, siekiantis atkreipti dėmesį į sportą, fizinį ugdymą, skatinantis 
kuo daugiau mokinių įtraukti į aktyvią veiklą, domėtis Lietuvos krepšinio komandomis, jų žaidėjais.  

Didždvariečiai aktyviai įsijungė į šį projektą ir pademonstravo bendrystę balsuodami už savo mokyklą. Rezultatas – laimėtas prizas: 
trys krepšinio kamuoliai! ●  

PROJEKTAS „DUOK ŽAIBĄ ŽVAIGŽDEI“, PADEMONSTRAVĘS  
MŪSŲ BENDRYSTĘ 

 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, prancūzų kalba daž-
nai siejama su erudicija ir kultūra. Vertinant šį (ypač kalbų 
rinkoje) stipriai konkuruoti leidžiantį pranašumą ir sie-
kiant praplėsti ir peržengti tradicinius su prancūzų kalba 
susijusius įsivaizdavimus, Prancūzijos ambasada, 
Prancūzų institutas Lietuvoje, Lietuvos ir Prancūzijos pra-
monės ir prekybos rūmai 2020 metų gruodžio 4 dieną jau 
trečiąjį kartą surengė forumą „Prancūzų kalba darbui ir 
karjerai“. Renginio tikslas – įrodyti, kad prancūzų kalba 
(ne tik anglų k.) yra ateities ir profesinės veiklos kalba, 
įtaigus karjeros ir asmeninio tobulėjimo veiksnys. 

Forumo idėja – sudaryti galimybę įmonėms ir instituci-
joms, kurių veikloje svarbi prancūzų kalbos kompetencija, 
susitikti su šią kompetenciją turinčiais ir ją tobulinančiais. 
Forumo svečiai – Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Claire LIG-
NIERE-COUNATHE, LR  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Vyriausioji patarėja Loreta Žadeikaitė, įmonių: „YARA“, 
„Decathlon“, „Institut ESTHEDERM PARIS“, „SCORE“, „TEL TONI-
KA NETWORKS LIETUVA“, atstovai, SCIENCESPO PARIS CivicTech 
tyrėjas, studentas. 

Forumo tikslas – suteikti įmonėms tribūną ir galimybę tiesiogiai 
pristatyti savo veiklą potencialiems kandidatams, pakvies-
ti besimokančius susipažinti su ekonomikos sektoriais, kuriuose 
vartojama prancūzų kalba, leisti pedagogams geriau suvokti eko-
nomikos pasaulio poreikius ir ekonominį kalbų vaid-
menį, sukuriant jungtį tarp švietimo ir universitetinio bei verslo 

pasaulių ir kartu pasvarstyti apie prancūzų kalbos mokymą, 
studijas ir mokymąsi šia kalba. 

Nors forumas šįkart vyko virtualiai, jame susirinko apie 200 
studentų bei moksleivių iš visos Lietuvos, kurie mokosi 
prancūzų kalbos (tarp jų 8 ir mūsų Didždvario gimnazijos 
mokiniai). 

Labai tikiuosi, kad išklausyti pasisakymai, išgirstos svarbios 
tiesos ir išsakyti poreikiai padės sukurti savąją sėkmės isto-
riją.   ● 

FORUMAS „PRANCŪZŲ KALBA DARBUI IR KARJERAI“ 

 JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA  

 RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA  

 

 



Lapkričio 26 dieną ZOOM aplinkoje vyko respublikinė pažintinė-
praktinė konferencija „Noriu žinoti“, kurios tikslas – ugdant moki-
nių kūrybiškumą, tobulinti esminį jų gebėjimą – bendravimą už-
sienio kalba.  Konferenciją organizavo Šiaulių Dainų progimnazi-
jos rusų k. mokytoja Auksė Kravčenkienė ir Didždvario gimnazijos 
vokiečių k. mokytoja Daiva Staniulytė. 

Konferencijoje dalyvavo ir savo vaizdo pranešimus pristatė 7–12 
klasių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Biržų ir 
Šiaulių miestų bei Švenčionių rajono mokyklų mokiniai, besimo-
kantys prancūzų, vokiečių bei rusų kalbos kaip antrosios užsienio 
kalbos. 

Labai svarbu jaunam žmogui kita kalba mokėti ne tik susikalbėti 
su bendraamžiais, bet ir gebėti diskutuoti įvairiomis temomis, 
pristatyti savo šalį, miestą, dalintis turima patirtimi, kalbėti apie 
mokslo pasiekimus, pomėgius, atskleisti jausmus, emocijas ir kt. Taigi mokiniai pasirinkta tema pristatė pranešimą prancūzų, 
vokiečių ar rusų kalba. Tad vokiečių kalba buvo pristatyti 32 pranešimai, rusų kalba – 25 pranešimai,  prancūzų kalba – 8 praneši-
mai. 

Konferencijoje, be abejo, dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. Vaizdo pranešimą „Mėgstu keliauti“ prancūzų kalba skaitė TB 
klasės mokinė Viltė Novikovaitė (mokytoja J. Šimkuvienė), IG kl. mokinė Aida Pugačiovaitė  pristatė pranešimą „Talentas laimi 
žaidynes, o komanda – čempionatus“, o  IIG kl. mokinys Romas Antanas Gerulis „Mano atostogos Anglijoje“ rusų k. (mokytoja J. 
Briedytė), Augustė Paplauskaitė iš IP kl. skaitė pranešimą „Atsakymai slypi knygose“ (mokytoja D. Staniulytė), o IM kl. mokinė 
Greta Jokimčiūtė „Ištrauka iš skauto gyvenimo“ vokiečių kalba (mokytoja D. Kukla). 

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazistų pasirodymais! ● 

KONFERENCIJOJE „NORIU ŽINOTI“ 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA,  DAIVA STANIULYTĖ, VOKIEČIŲ K. MOKYTOJA 

 

Lapkričio 19 – gruodžio 2 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai prisijungė prie 
mieste vykstančio festivalio ,,TAVO PIN KODAS“, kurį jau ne vienus metus organizuoja 
Šiaulių valstybinė kolegija. Tik šiemet jis vyko virtualiai! 

Didždvariečių laukė įspūdžių kupinos dienos: tai ir klasės valandėlė ne pagal tvarkaraštį, 
ir ypatingas protmūšis, ir interaktyvūs pokalbiai su garsiais žmonėmis, ir diskusija apie 
tai, ką Saulės miestas siūlo jaunimui po pamokų. Diskusijos dalyviai keitėsi nuomonėmis, 
dalijosi asmenine patirtimi, pristatė įvairias neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių mieste. 

IIG kl. mokinys Silvestras Pinskyj dalijasi savo įspūdžiais: „Septynių klasiokų komanda 
dalyvavome protmūšyje, kurį vedė žinomas televizijos veidas, protmūšių organizatorius 
ir vedėjas, sporto komentatorius Robertas Petrauskas. Per šį protmūšį ne tik pasitikrino-
me jau turimas žinias, bet ir išmokome daug naujo. Netrūko gerų emocijų ir naujų išban-
dymų, nes pirmą kartą dalyvavome nuotoliniame protmūšyje“. 

Praktinėse-kūrybinėse įgūdžių dirbtuvėse dalyvavo gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai kartu su III–IV kl. mokiniais. Užsiėmime 
„Gydymas judesiu – mitas ar kasdienybė“; kineziterapeutė Vaida Aleknavičiūtė-Jablonskė pristatė savo profesiją ir organizavo 
viktoriną, į kurios klausimus mokiniai turėjo atsakyti greitai ir tiksliai. Jie ne tik pagilino savo anatomijos žinias, bet ir daugiau suži-
nojo apie žmogaus fizines ypatybes, sporto, fizinių pratimų vaidmenį žmogaus sveikatai. Džiugu, kad iš penkiasdešimties miesto 
mokinių, dalyvavusių paskaitoje, geriausias žinias pademonstravo mūsų didždvarietė, III kl. mokinė Kamilė Vasilenko, kuriai ir bu-
vo įteiktas apdovanojimas. Nugalėtojos įspūdžiai: „Šis užsiėmimas – puikus būdas prasmingai praleisti laiką ir paįvairinti nuobodų 
karantiną. Dovanos nuostabios!“ 

Taigi mokiniai, dalyvavę galimybių festivalyje „TAVO PIN KODAS“, pagilino dalykines žinias, bendravimo ir bendradarbiavimo, IT 
kompetencijas. Be to, festivalio renginiai suteikė daug gerų emocijų. ● 

GALIMYBIŲ FESTIVALIS „TAVO PIN KODAS“ 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA 

 



 

Atrodo, kad ruduo užsibuvo, dargana ir drėgnas oras  visai nedžiugina, trumpos ir tamsios dienos, ilgi vakarai.  Karantinas.  Nuotoli-
nis.  Kompiuterio monitorius. Slogi nuotaika.  Atrodo, kad viskas jau tęsiasi amžinybę  ir niekada nesibaigs. 

Bet miestas pradeda puoštis, parduotuvių lentynos pildosi kalėdinėmis dekoracijomis, dovanomis, įžiebiama pagrindinė miesto eglė... 
Ir  mes (gal kai kurie ir nelabai noriai) pradedame laukti didžiųjų metų švenčių. 

Gal pats laikas įsileisti į širdis tuputėlį šventinio pajautimo ir nuotaikos? Cinamono, gvazdikėlių, imbiero ir medaus kvapo? Gal išsikepki-
me meduolių? 

Ir išsikepėme!  I–III kl. mokiniai per technologijų pamokas mokėsi gaminti meduolinę tešlą, ieškojo įvairiausių receptūrų – nuo papras-
čiausio meduolio, meduolinių „bučkių”, tradicinių grybukų iki spalvotu glajumi dekoruotų sausainių. Smagu pasidalinti mokinės Barbo-
ros mintimis ir mokinių kurtais atvirukais, kuriuose jų pačių iškepti meduoliai.● 

NUOSTABUS MEDUOLIŲ KVAPAS 

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA  

Pasirinkau tikriausiai visiems labiausiai žinomą kalėdinį kepinį – meduolinius sausainius. Pasakyti, jog juos ištraukus iš orkaitės ir kvapui 
pasklidus po namus mane apėmė nostalgija, būtų didžiausias to jausmo sumenkinimas. 

Maigydama minkštą, trapią tešlą, truputį nerimavau dėl jos konsistencijos. Žiūrėdama į smagias žmogeliukų sausainiams formeles, stai-
ga prisiminiau, kaip aš, dar maža mergaitė, lipdavau ant kėdės, kad pasiekčiau stalą, ir kartu su mama gamindavau kalėdinius sausai-
nius. Kai atidariau orkaitės dureles, nosį pasiekė nuostabus kvapas, kai ištraukiau pirmąją skardą, vaizdas nenuvylė. 

Mane užvaldė vaikystės prisiminimai. Prisiminimai apie mamos juoką, kai tėtis, bandydamas užtepti glajaus ant sausainių, kažkokiu bū-
du paversdavo glajų visų paviršių namuose puošmena. Prisiminimai apie švelnius tėvų pabarimus, kai jau išsivaliusi dantis, bandydavau 
nugvelbti iš dėžutės dar kokį sausainį. Prisiminimai apie Kūčias, per kurias ant stalo visada būdavo padėtas krepšelis storų, meduolinių 
sausainių (nemanau, kad mes tada tešlą dėdavome į šaldytuvą, o be tos procedūros tešlos neįmanoma iškočioti plonai). 

Skanaudama savo keptus sausainius, net iki ašarų džiaugiausi užklupusiais prisiminimais. Labai esu patenkinta rezultatu. Tai, kad turė-
jau dalį sausainių paslėpti vien tam, kad namiškiai jų nesuvalgytų per vieną vakarą, pasako, jog meduoliniai sausainiai tikrai pavyko. ● 

BARBORA DIJOKAITĖ, IIM KL. MOKINĖ  



KNYGŲ KALĖDOS 2020 
RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA 

 

Jau dešimtą kartą akcija „Knygų Kalėdos“, kurią inicijavo ir toliau 
globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, visoje Lietuvoje skleidžia 
žinią – dalinkimės skaitymo džiaugsmu ir dovanokime knygas 
bibliotekoms bei vaikų dienos centrams. 

Pasitinkant ir palydint gražiausias metų šventes kartu skaitykime 
knygas, dalinkimės įspūdžiais ir mintimis. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos biblioteka kviečia gimnazijos bend-
ruomenę aktyviai įsijungti į „Knygų Kalėdų“ akciją ir padovanoti 
mūsų bibliotekai naujų knygų. 

Prašome dovanojamas knygas su šventiniais sveikinimais palikti 
pas budėtoją. 

 

Pageidaujamų knygų sąrašas 
 
E. M. Remarkas. Vakarų fronte nieko naujo 
E. M. Remarkas. Trys draugai 
M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo 
O. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas 
D. Gancevskaitė. Lota 
G. Kanovičius. Šėtono apžavai 

R. Kmita. Remyga 
D. Owen. Ten, kur gieda vėžiai 
I. Meras. Lygiosios trunka akimirka 
Šatrijos Ragana. Sename dvare 

J. Green. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos ● 

 

SKAITYKIME, DOVANOKIME, DALINKIMĖS!  

Lapkričio 20 d. I klasių mokiniai savanoriavo Didždvario parke – dvi 
mokinių komandos skirtingose parko dalyse dvi valandas grėbė 
lapus. Bedirbant užklupo pirmosios snaigės, kurios, deja, išsyk ištir-
po ant paltų. 

Jogailė Jankutė. Jau ne pirmąkart savanoriauju parke, kiekvienais 
metais smagu padėti ir padaryti gerą darbą. Dirbau su šaunia, ge-
rai nusiteikusia draugų kompanija, kadangi senokai matėmės, bu-
vo smagu pabendrauti gyvai. Gera nuotaika nedingo net tada, kai 
pasirodė pirmosios snaigės. Mums skirta aplinka greit ta-

po švaresnė ir prie to prisidėjau ir aš. Smagu. 

Gabija Plungytė. Tądien labai smagiai praleidau laiką, nors rankos 
nuo didžiulio lapų kiekio tikrai pavargo. Dirbome išvien, vienas 
kitam padėjome į maišus krauti lapus.  

Gvidas Maselskis. Niekada nemaniau, kad lapų grėbimas yra toks 
smagus. Kaip gera bendrauti su bendraklasiais realiai, o ne per 
kompiuterio ekraną. 

Greta Stanevičiūtė. Džiaugiuosi, kad savanoriavau, pasijaučiau 
naudinga. Tai nėra lengvas darbas, o ypač kai lauke šalta, bet tai 
priverčia suprasti, kaip sunkiai dirba žmonės. ● 

SAVANORYSTĖ DIDŽDVARIO PARKE 

GABIJA PYRAGAITĖ,  I KL. KURATORĖ   



Lapkričio 11 d. vyko nacionali-
nio konkurso „Žalioji Olimpiada 
2020“ finalas. Tai  VšĮ „Žaliasis 
taškas“ ir aplinkosauginės ini-
ciatyvos „Kita forma“ organi-
zuojamas projektas, kuriuo sie-
kiama netradiciškai ugdyti Lie-
tuvos moksleivių ekologinį są-
moningumą. 

Šiais mokslo metais Didždvario 
gimnazijai atstovavo II ir III kla-
sių mokinių komanda „Žaliasis 
Aš“, kurią sudarė Ugnė Vaitku-
tė, Ignė Vaitkevičiūtė, Gabrielė 
Noreikaitė, Ilzė Kazlauskaitė, 
Greta Ralytė, Dominyka Griga-
laitytė, Daina Zalogaitė, Dovy-
das Kuzma ir Kamilė Ščiukaitė. 

Mokiniai atsakingai ruošėsi ir 
iškovojo galimybę varžytis fina-
le. Nors prizinė vieta nebuvo pasiekta, tačiau didždvariečiai labai atkakliai kovojo ir atidavė visas jėgas. Mokiniai sužinojo daug 
naujų dalykų apie aplinkosaugos problemas, jų sprendimo būdus ir smagiai bei prasmingai praleido laiką. ● 

DIDŽDVARIEČIAI FINALE! 

KAMILĖ ŠČIUKAITĖ IR DAINA ZALOGAITĖ, IIM KL. MOKINĖS 

IG ir IM klasių mokiniai per IT pamokas, mokantis teksto rengyklės temą „Figūrų braižymas“, rengė darbus Šiaulių profesinio 
rengimo centro technologijų skyriaus IT konkursui „Rudeninis raštas“. 

Dėkojame dalyvavusiems mokiniams: Aidai Pugačiovaitei,  IG kl., Melitai Ribikauskaitei, IG kl., Dijui Čepauskui, IG kl., Ugnei Taku-
ševičiūtei, IM kl. 

Konkursas įdomus ir sudėtingas tuo, kad dalyviai, naudodamiesi tik Microsoft Word programos figūromis ir jų formatavimo įran-
kiais, turėjo parengti rudeninio rašto piešinį. ● 

IT KONKURSUI „RUDENINIS RAŠTAS“ 

DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA  

 

 



 

TOLERANCIJOS DIENOS DĖLIONĖ 

KAS YRA TOLERANCIJA? 
Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, 
supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažini-
mas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. 
 
KAM REIKALINGA TOLERANCIJA? 
Pasaulyje gyvena daugybė žmonių ir  visi jie yra skirtingi. Mes 
galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir 
mūsų, tačiau jei visi suprasime, kad skirtumai – ne pagrindas 
nesantaikai ar įžeidinėjimui, galėsime jaustis saugiai. Toleruoti 
reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus 
nėra blogesnis,  menkesnis. 
 
AR REIKIA TOLERUOTI VISKĄ? KUR YRA TOLERANCIJOS RIBOS? 
Tolerancija yra leidimas mums būti savimi ir gyventi taip, kaip 
norime, tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys neturi pažeisti 
kito žmogaus teisių ir laisvių. Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi 
tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama nusi-
kalstama veikla. 
 
 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau Tarptautinė istorinio teisingu-
mo komisija) kasmet inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje. 
 
Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos Dėlionė! 
 
Nuotraukose gimnazistų dėlionių pavyzdžiai. 



Lapkričio 25 d. įvyko Lietuvos geomokslų olimpiados pirmas 
turas. Olimpiados temos ir užduotys apima įvairius Žemės 
mokslus: geografiją, geologiją, meteorologiją, hidrologiją, 
astronomiją. Olimpiadoje dalyvavo ir mūsų gimnazis-
tai:  Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys, ir Eva Kislauskaitė,  TB1 
kl. mokinė. Abu dalyviai surinko po 93 taškus iš 134.  Deja, 
gautų taškų nepakako (minimumas 102 taškai), kad mokiniai 
patektų į antrą turą. Pakalbintas Neilas teigė, kad sunkiausi 
klausimai buvo iš geologijos,  lengviausi – iš astronomijos. 

Džiaugiuosi gerais mokinių rezultatais ir tikiuosi, kad kitais 
metais tikrai dalyvausime ir antrame etape. ● 

GEOMOKSLŲ OLIMPIADA 

SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA 

 

III klasių mokinių anglų k. olimpiados (mokyklos etapo)  
nugalėtojai: 

Neda Miltinytė, TB1 kl. mokinė, laimėjo I vietą                           
(mokytoja Tatjana Sviatkina) 

Dominykas Jankevičius, TB1 kl. mokinys, laimėjo II vietą     
(mokytoja Alla Chvostova) 

Medas Radišauskas, IIIa kl. mokinys, laimėjo III vietą              
(mokytoja Rūta Alminienė)  ● 

ANGLŲ K. OLIMPIADA 

 

KONKURSAS „BEBRAS“   
 
 

Informatikos ir informatinio mąstymo  konkurse „Bebras“ 
III kl.  grupėje Brigita  Bruškytė laimėjo I vietą  

(Brigita pateko į šalies TOP 30), 
 IV kl. grupėje Tomas  Kundrotas pelnė II vietą,  

Tautvydas Barauskis – III vietą 
 (Tomas ir Tautvydas pateko į šalies TOP20).  

Mokytoja Daiva Bukelytė ● 
 

Lapkričio 13 d. vyko Lietuvos mokinių informatikos 
 olimpiados mokyklos etapas. 

 Sveikiname didždvariečių TOP5:  
Aleksandrą Kostarevą, Tautvydą Barauskį, TB2 kl. mokinius,  

Roką Čebatorių, Karolį Paulavičių, IV kl. mokinius,  
Ainą Puidoką, TB1 kl. mokinį.  

Aleksandras ir Rokas surinko maksimalų taškų skaičių –  
120 taškų! Per 4 valandas mokiniai turėjo išspręsti 3 uždavi-

nius ir parašyti jiems c++ programas.   
Mokytoja Daiva Bukelytė ● 

IT OLIMPIADA 

Sveikiname Valeriją Tarasiuk, TB1 kl. mokinę, sėkmingai išlaikiusią tarptautinį verslumo egza-
miną ir įgijusią verslumo sertifikatą – Verslumo įgūdžių pasą (VĮP). 

Verslumo įgūdžių pasas (iš anglų kalbos – Entrepreneurial Skills Pass) – tai dokumentas, įro-
dantis  15–19 metų amžiaus mokinių verslumo įgūdžius, įgytus pagal programą „Junior Achie-
vement AcceleratorX“. VĮP atspindi mokinio žinių ir kompetencijų lygį, kuris nori įsteigti ir 
valdyti mokomąjį verslą, veikiantį pagal uždarosios akcinės bendrovės principus. 

Sveikiname Evą Kislauskaitę, TB1 kl. mokinę, lapkričio 7 dieną dalyvavusią ISM ekonomikos 
konkurse ir  11 klasės kategorijoje užėmusią I vietą. 

Mokinei bus įteikti specialūs konkurso rėmėjų prizai ir papildomas prizas iš Nacionalinės 
moksleivių akademijos – nemokamas nuotolinis mokymasis akademijoje! 

Šiemet ISM dėstytojai kartu su įmonėmis: „Coca-Cola HBC“, „Nestle“, „Civitta“, „Cognizant“, 
„Bitė“, „Microsoft“ ir „Euromonitor International“, sujungė jėgas tam, kad gabiausiems 9–12 
kl. mokiniams sukurtų iššūkio vertas užduotis. Pandemijos nulemti pokyčiai paskatino kiek 
pakeisti tradicinės ekonomikos olimpiados formatą ir turinį: jis šiemet paremtas atvejo anali-
zės pagrindu, tad čia dalyviai rado realių įmonių atvejus, atliko su konkrečia kompanija susiju-
sius skaičiavimus.  ● 

SVEIKINAME! 

Respublikiniame vertimo konkurse rusų kalba                                     
11–12 kl. grupėje II vietą užėmė                                                 

  Gabija Urbanavičiūtė, IIId kl. mokinė. 
Paskatinamoji vieta skirta Aironui Koliasnikovui,  

IVc kl. mokiniui. 
Mokytoja Natalia Ploshenko.  ● 

VERTIMO KONKURSAS 



 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

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

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Gruodžio 1 d. III kl. mokinių  komanda 
(Gabrielė Noreikaitė, Gabrielė Mataitė, Aus-
tėja Penkauskaitė, Nojus Vaičiurgis, Ilzė Kaz-
lauskaitė) dalyvavo Lieporių gimnazijos orga-
nizuotame protmūšyje, skirtame AIDS dienai 
paminėti. 

Mūsų gimnazijos komanda laimėjo II vietą!  

Mokinius  ruošė biologijos mokytojos: 
Kristina Muraškienė ir Danguolė Vaičekaus-
kienė.●    

Gruodžio 9–11 d. vyko Erasmus+ progra-
mos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų              
mainų strateginės partnerystės projekto 
„Modern Education in Science for Industry 
4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-
KA229- 048103_3) partnerių virtualus mo-
bilumas MS Teams platformoje, kurią ad-
ministravo partneriai iš Čekijos.  ●    
 

Žiema – mėgstamiausias mano metų laikas! Aš myliu Kalėdas: kvepiančią eglutę, 
spingsinčias lempučių girliandas, dovanas ir visus kitus mielus dalykus, kurie būna tik 
per Kalėdas! Tai dalijimosi ir laimės akimirkos, kurias ypač dievinu. Kalėdos yra laikas 
parodyti kitiems, kaip mes juos mylime... 

Šios Kalėdos tikrai skirsis nuo ankstesnių, bet jos neabejotinai bus ne mažiau ma-
giškos... 

Noriu pasidalinti miesto mokinių virtualia paroda „Prancūziškos Kalėdos moksleivių 
atvirutėse“. Dalyvavo Jovaro, „Juventos“, Medelyno, Gegužių, „Romuvos“ progimna-
zijų bei Didždvario, Janonio, Lieporių gimnazijų mokiniai. ● 

VIRTUALI PARODA  
„PRANCŪZIŠKOS KALĖDOS MOKSLEIVIŲ 

ATVIRUTĖSE“ 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA 

MOKYKLŲ MAINŲ STRATEGINĖS  
PARTNERYSTĖS PROJEKTO 

„MODERN EDUCATION IN SCIENCE 
FOR INDUSTRY 4.0 (MESI 4.0)“ 

 VIRTUALUS MOBILUMAS 

PAMINĖJOME  
PASAULINĘ AIDS 

DIENĄ 


