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TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 

Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos mokytojai šventė profesinę šventę – tarptautinę mokytojų dieną. Už ilgametį darbą ir pasi-
šventimą mokyklai padėkos raštai įteikti:  

Romualdai Pupinytei – už 35-erių metų nuo-
širdų, sąžiningą darbą, už ištikimybę ir lojalu-
mą Didždvariui, tapusiais antraisiais namais, 
už atsakingą SKU ir STEAM veiklų koordinavi-
mą, už motinišką rūpinimąsi mokytojais ir 
mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su 
kolegomis.  

Daivai Trijonienei – už 30-ies metų nuoširdų, 
atsakingą darbą, už ištikimybę ir lojalumą 
Didždvariui, už gimnazijos kultūros puoselėji-
mą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant, 
vedant gimnazijos, miesto ir šalies renginius, 
už geranorišką bendradarbiavimą su kolego-
mis ir šiltą bendravimą mokiniais. 

Virginijai Čelkonienei – už 30-ies metų nuo-
širdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolego-
mis. 

Rimvydui Ališauskui – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kolektyvo „Šėltinis“ dvasios palaiky-
mą, gerą nuotaiką ir garsą gimnazijos renginiuose, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais. 

Ivetai Gutauskienei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, 
geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. 

Jolanui Baršauskui – už 15-os metų nuoširdų darbą Didždvario gimnazijoje, kūrybingumo ugdymą pamokose, už geranorišką 
bendradarbiavimą su kolegomis. ● 

Metų mokytoja 
    3 psl. 

„Maisto bankas“ 
     5 psl. 

Nauji partneriai 
     6 psl. 

 



 

SPALIO 5-OJI – TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 



PANDEMIJA TRUKDO MUMS BENDRAUTI GYVAI, O TAIP NORĖTŲSI! 

GABIJA PYRAGAITĖ, I KLASIŲ KURATORĖ 

 

Po magistro studijų Klaipėdoje išvažiavau 
į Kauną studijuoti pedagogiką. Kur dirb-
siu baigusi, ir pačiai dar nebuvo aišku, 
bet atsiradus  galimybei  įsijungti į 
Didždvario gimnazijos šeimą ir tapti pir-
mokų kuratore, tai ir padariau. Darbas 
mokykloje – tai bendravimas su jaunais 
žmonėmis, o būdama filantropiško cha-
rakterio iškart žinojau, kad tapdama ku-

ratore jausiuosi puikiai. Labai norėjau 
dirbti tokio profilio darbą.  

Vienas mėgstamiausių mano vaikystės 
žaidimų – pildyti anketas, t. y.  surašinėti 
draugių duomenis, jas  klausinėdavau, 
kokia mėgstamiausia spalva, valgis, mies-
tas ir pan. Po darbo pokalbio pamaniau, 
kad vėl (kaip vaikystėje) turėsiu galimybę 

tai daryti su savo mokiniais tam, kad juos 
geriau pažinčiau. Pradėjusi dirbti nebijo-
jau nieko, buvo smalsu, kas bus, esu dir-
busi auklėtoja ir šis darbas man nesveti-
mas. 

Pirmas mano susitikimas su būsimais 
ugdytiniais įvyko gimnazijos aktų salėje, 
gal tada, tą akimirką, šiek tiek išsigandau 
– juk jų tiek daug. Laukiau galimybės 
daugiau apie visus sužinoti. Stovykloje 
„Didždvarietis“, išvykoje pasidžiaugiau jų 
draugiškumu ir daugelio gebėjimu dirbti 
komandose. Prasidėjus pamokoms, išryš-
kėjo kiekvienos klasės savitumai. Sociali-
nę klasę pavadinčiau menininkais, o vie-
nai parengiamajai tarptautinio bakalau-
reato klasei padovanočiau socialinių kla-
sių vardą – jie puikiai geba bendradar-
biaudami dirbti komandose. Žinau, kad 
dabartinis paveikslas dar yra abstrakto-
kas, žinau, kad pirmas įspūdis gal dar ir 
keisis, tad bus labai smagu stebėti, kaip 
augs ir keisis mano mokiniai.  

Gaila, kad pandemija trukdo mums bend-
rauti gyvai, o taip norėtųsi!  ●                                                                                                                    

TEAMS 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS  
MOKYTOJAI PER MOKINIŲ 

ATOSTOGAS TOBULINO 
ŽINIAS, MOKYDAMIESI 

PAGAL MICROSOFT 
TEAMS PROGRAMĄ. ● 

ŠIAIS MOKSLO METAIS DARBĄ GIMNAZIJOJE PRADĖJO ANGLŲ K. MOKYTOJA VAIDA ALEKSANDRAVIČIENĖ IR 
PIRMŲ KLASIŲ KURATORĖ GABIJA PYRAGAITĖ. 



Sveikiname gimnazijos chemijos mokytoją ekspertę Virginiją 
Savickaitę, pelniusią Šiaulių miesto metų mokytojo vardą. 

Mokytoja Virginija – profesionali savo dalyko žinovė ir puiki 
pedagogė. Puikūs mokytojos ugdytinių pasiekimai: miesto 9–12 
kl. mokinių chemijos olimpiadoje 2019 m. pelnytos 3, 2020 m. – 
4 prizinės vietos, respublikiniame STEAM mokslų konkurse 
„Mūsų eksperimentas“ laimėta I vieta ir kelionė į Berlyną. Pui-
kūs mokinių chemijos VBE rezultatai: 2019 m. vidurkis – 65 taš-
kai, 2020 m. – 85. Jau keletą metų mokytojos konsultuojami 
abiturientų chemijos brandos darbai įvertinti 10 balų. 

Plati, įvairiapusė ir prasminga mokytojos V. Savickaitės metodi-
nė veikla. Ji, būdama Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos 
narė, Šiaulių miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pir-
mininkė, organizuoja miesto ir šalies chemijos mokytojams da-
lykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimo renginius (pvz., 
šalies chemijos mokytojams mokytoja vedė seminarus: 
„Chemijos pamokos tobulinimo galimybės“, „Pagalba chemijos 
mokytojui organizuojant patyriminį mokymą“, „Chemijos dalyko 
ugdymo turinio efektyvaus ir motyvuojančio pateikimo moki-
niams galimybės“ ir kt.; seminaras „Į STEAM kompetencijas o-
rientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 
pradinėse klasėse“ buvo vestas Joniškio, Radviliškio, Rokiškio, 
Pakruojo, Kėdainių, Kauno, Panevėžio, Pasvalio, Kauno raj., 
Biržų, Klaipėdos, Telšių mokytojams). Kasmet su gimnazijos ko-
legomis, gamtos mokslų mokytojais, organizuoja Tėvo Jurgio 
Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinę moks-
lininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferenciją „Žmogaus 
ekologija“. 

Dalyvaudama projekte „Nacionalinės mokslo populiarinimo 
sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ mokslo festivalyje „Erdvėlaivis 
Žemė“ mokytoja Virginija miesto ir rajono mokyklų mokiniams 
2018 m., 2020 m. organizavo 50 edukacinių užsiėmimų. Moky-
tojos iniciatyva kasmet miesto 8 kl. mokiniams Didždvario gim-
nazijoje vyksta Mažoji chemijos olimpiada, 1–5 kl. mažieji šiau-
liečiai 2019 m., 2020 m. dalyvavo 5 dienų STEAM stovykloje 
„Eureka“, miesto 1–5 kl. mokiniams šeštadieniais gamtos moks-
lų laboratorijoje per metus organizuojamos 6–7 Mokslo dienos. 

Siekdama ugdyti mokinių atsakingą požiūrį į aplinką V. Savickai-
tė jau antrus metus dalyvauja nacionalinėje „Žaliojoje olimpia-
doje“, kurios metu mokiniai rūšiuoja ir renka antrines žaliavas. 
2018 m. vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, aktyvaus užimtumo idė-
jų parodoje „TAVO PIN KODAS“ vedė edukacinius užsiėmimus 
miesto progimnazijų mokiniams. Tą pačią programą vykdė ir 
parodoje „Mokykla 2019“ Litexpo Vilniuje. Mokytojai Virginijai 
išties labai svarbu chemijos mokslu sudominti nuo mažens: or-
ganizuojamuose „Katino Molio laboratorijos“ renginiuose net 
penkiamečiai vaikai patiria mokymosi, eksperimentavimo 
džiaugsmą. 

Mokytoja Virginija aktyviai dalyvauja gimnazijos socialinių kom-
petencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinime. Vykdydama 
mokinių profesinį veiklinimą, organizavo edukacines išvykas į 
VU Gyvybės mokslų centrą, Vilniaus, Šiaulių kolegijas, ŠU, kur 

mokiniai, vadovaujami mokslininkų ir dėstytojų, atliko praktikos 
darbus, susipažino su įvairių profesijų atstovais. Mokytojos ini-
ciatyva pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU ir gimna-
zijos mokiniai 2019–2020 m. m. dalyvavo nuotolinio mokymo 
platformoje „Ateities inžinerija“. 

Mokytoja skatina mokinius įsitraukti ir į kitą SKU veiklos kryptį – 
savanorystę. Jos mokiniai savanoriauja stovykloje „Eureka“, 
Mokslo dienose padeda mažiesiems. Ji ir pati vykdo savanorišką 
veiklą: neatlygintinai veda edukacinius užsiėmimus Šiaulių Vaikų 
dienos centro, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos 
namų vaikams, Šiaulių raj. Gruzdžių socializacijos centro auklėti-
niams. Be to, mokytoja yra kraujo donorė. ● 

ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJA – VIRGINIJA SAVICKAITĖ,               
CHEMIJOS MOKYTOJA EKSPERTĖ 

 

Spalio 15 d. gimnazijoje lankėsi Šiaulių miesto meras Artūras 
Visockas ir švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.   

Vizito tikslas – susitikti ir asmeniškai padėkoti, anot mero, 
fantastiškiausiai  Šiaulių miesto metų chemijos mokytojai 

Virginijai Savickaitei.  

Kęstučio Šalčio nuotraukos 



VIRTUALŪS TĖVŲ IR VAIKŲ SUSIRINKIMAI  
SIMONA MICKUTĖ, IIS KLASĖ  

 

Mes, moksleiviai, jau seniai svarstėme ir net diskutavome, ką tie 
mūsų tėveliai išgirsta, sužino klasių tėvų susirinkimuose. Juk 
labai įdomu, apie ką kuratorė su jais šnekasi! Netrukus mūsų 
smalsumas buvo patenkintas –  turėjome galimybę patys daly-
vauti virtualiuose tėvų susirinkimuose.  

Spalio mėnesio vakarais antrokai su savo tėveliais ir kuratore 
Danguole Kukla per Zoom platformą jungėsi į tėvų susirinkimus. 
Kuratorė pristatė mūsų 2019–2020 m. m. pasiekimus, I klasės 
adaptacijos, padarytos pažangos duomenis, priminė gimnazijoje 
susitartas taisykles dėl Covid-19 viruso, kalbėjo apie iššūkius, su 
kuriais susiduria nuotolinio mokymosi metu tiek mokiniai, tiek ir 
jų mokytojai. 

Po kuratorės pranešimo į tėvelius kreipėsi patys mokiniai. Klasių 

aktyvas buvo parengęs pristatymą apie savo klasę, ro-
dė  nuotraukas, vaizdo įrašus iš įvairių klasės veiklų. 

Įdomiausia dalis – egzaminas tėvams!  Naudodamiesi Kahoot, 
tėveliai atsakinėjo į klausimus, o iš atsakymų išaiškėjo, kaip jie 
pažįstą vaiko klasę, Didždvario gimnaziją. Egzaminas buvo išlai-
kytas puikiai! Tėveliai išties gerai pažįsta savo vaikų klases ir 
mokyklą, vadinasi, šeimoje yra daug kalbama apie atmosferą, 
vyraujančią Didždvario gimnazijoje. 

Mokiniams ir tėveliams labai patiko tokia susirinkimo forma. 
Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo dalyvauti tėvelių susirinkime, o 
tėveliai džiaugėsi savo vaikų pasiekimais ir puikia atmosfera.● 



 

Spalio 23–24 d. kasmetinėje „Maisto banko“ akcijoje dalyvavo TB  mo-
kiniai. Šiais metais ši akcija buvo neeilinė, juk vyko pandemijos sąlygo-
mis. Ačiū mokiniams, kurie neišsigando ir kvietė žmones aukoti maisto 
produktų Šiaulių m. Motinos Teresės šeimų namams bei 32 Maltiečių 
ordino globojamiems seneliams.  

Dėkoju savanoriams: mokiniams ir chemijos mokytojai Virginijai Savic-
kaitei. ● 

 

„MAISTO BANKO“ AKCIJA 

PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS 

Spalio 23 d.  „Maisto banko“ akcijoje dalyvavo III klasių moki-
niai. Jie kvietė aukoti maisto produktus Šiaulių šv. Apaštalo 
Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centrui. Su-
laukta 167 aukotojų, kurie nupirko daugiau nei 550 įvairiausių 
maisto produktų. 

Centro vadovės labai dėkoja šiems gimnazijos mokiniams: 
Dijai Bartkutei, Faustui Ferensui, Jonui Laurinavičiui, Ugnei 
Guzevičiūtei, Ūlai Rakickaitei, Gintarei Ušakovaitei, Austėjai 
Mickutei, Viltei Čereškaitei, už pagalbą dalyvaujant akcijoje. ● 

DANGUOLĖ NARAVECKIENĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ    

GIMNAZIJOS PATIRTIS TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PROJEKTUOSE  

SONATA DEDŪRAITĖ, STEBĖSENOS POSKYRIO VEDĖJA 

Spalio 21 d. stebėsenos poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė nuo-
toliniu būdu dalyvavo Kroatijos nacionalinės agentūros „Agency 
for Mobility and EU Programmes“ organizuotuose tarptauti-
niuose mokymuose „Let's volunteer!“. Mokymuose Sonata pris-
tatė Didždvario gimnaziją bei 13 metų mokyklos patirtį įgyvendi-
nant tarptautinius savanorystės projektus.  

Pristatyme aptarta, kokią naudą ir galimybes gimnazijos bend-
ruomenei turi savanorių priėmimas. Be to,  analizuoti pagrindi-
niai iššūkiai, kylantys  formaliajame švietime,   įgyvendinat tarp-
tautinės savanorystės programą. 

Savanorė Ana Nemsadze iš Sakartvelo pristatė savo veiklą gim-
nazijos Radijo klube, atviravo apie savo pasirinkimą savanoriauti 
būtent mūsų projekte, pasakojo apie projekte pasiektus rezulta-
tus bei patiriamus iššūkius karantino metu. ● 



II klasių mokiniai įgyvendino muzikos mokytojos Ksa-
veros Mankuvienės organizuotą muzikinį projektą 
„Šiauliečių grupė „Kitava“. 

Gimnazistai turėjo surinkti informaciją apie šią grupę ir 
atsakyti į 20 klausimų. Muzikos mokytoja kruopščiai 
tikrino visų atsakymus.  

Grupė „Kitava“ įsteigė prizus, kurie buvo įteikti trims 
geriausiai atsakiusiems į klausimus. Tad geriausiai ir 
tiksliausiai  į visus klausimus atsakė Gerda Rumšaitė (IIG 
kl.), Gerda Drugnytė (IIY kl.), Eimantė Pociūtė (IIS kl.).  

Lapkričio 3 d. grupės „Kitava“ prodiuserė, dainų kūrėja 
ir atlikėja Rasa Stoškuvienė įteikė prisiminimo dovanė-
les. 

Sveikiname nugalėtojas! ● 

SVEIKINAME!  

 

Spalio 12 d. gimnazijoje lankėsi ypatingi svečiai – Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų kariai. Pasidomėję Šiaulių miesto gimnazijų 
istorijomis, prisipažino, kad buvo sužavėti mūsų gimnazijos, ir šiandien mininčios Mokyklos gynimo dieną, istorija. Jie akcentavo, kad 
labai svarbu neužmiršti to laiko jaunuolių, jų mokytojų, pasipriešinusių bermontininkų jėgai, kad labai svarbu ir šiandien ugdyti jaunuo-
lių patriotiškumą, atsakomybę, ištikimybę, drąsa, sąžiningumą. Toks buvo ir lakūnas Juozas Kumpis, baigęs Šiaulių gimnaziją, Karo avia-
cijos mokyklą. Bombardavimo metu jo lėktuvas 1920 m. buvo  numuštas. J. Kumpiui buvo tik 19 metų.  

Karinių oro pajėgų vadas gimnazijos direktoriui padovanojo paveikslą, kuriame užfiksuotas kovos su bermontininkais epizodas. 

Gimnazijos vadovai ir kariai sutarė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.  ● 

 

NAUJI PARTNERIAI 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  



Naujųjų, arba skaitmeninių, medijų įsigalėjimas šiandien neišvengiamai palie-
čia kiekvieną šiuolaikinės visuomenės narį. Nors medijos daro įtaką visiems 
vartotojams, pažeidžiamiausia yra vaikų ir paauglių vartotojų grupė. Jų santy-
kis su populiariosiomis skaitmeninėmis medijomis yra kur kas glaudesnis nei 
bet kurios kitos vartotojų grupės. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka projektu „Mediaformeriai: 
jaunimo medijų dekonstrukcijos laboratorija“ siekia padėti jaunimui kritiškai 
pažvelgti ir išnaudoti medijas. Projekto metu, bendradarbiaujant su Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakultetu ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų 
fakultetu, organizuojami naujųjų medijų raštingumo mokymai IX–XII klasių 
Šiaulių miesto ir rajono gimnazistams. 

Grupė IIS kl. mokinių su IT mokytoja Kristina Rimkuviene nuo rugsėjo mėn. 
pabaigos aktyviai dalyvauja organizuojamuose projekto mokymuose. ● 

DIDŽVARIEČIAI – PROJEKTO „MEDIAFORMERIAI: JAUNIMO MEDIJŲ 
DEKONSTRUKCIJOS LABORATORIJA“ DALYVIAI 

ŠIAULIŲ APSKRITIES P. VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INFORMACIJA  

 

Nenorėdamos sulaužyti ilgametės tradi-
cijos, anglų kalbos mokytojos (nors mo-
kiniai mokosi  nuotoliniu būdu) Halovino 
proga organizavo šventinę moliūgų pa-
rodą. 

Išradingai išpjaustytus moliūgus spalio 
22–23 dienomis mokiniai pristatė į gim-
naziją. Nuostabiais meno kūriniais porą 
dienų galėjo pasidžiaugti ateinantys į 
gimnaziją, o prasidėjus mokinių Rudens 
atostogoms, moliūgai tradiciškai iškelia-
vo laukan ir džiugino Šiaulių miesto gy-
ventojus ir svečius. ● 

TRADICIJAS TĘSTI BŪTINA NET IR SIAUČIANT VIRUSAMS!!! 

RŪTA ALMINIENĖ,  
ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 



EDUKACINĖ IŠVYKA Į KARPĖNŲ KLINTIES IR ŠALTIŠKIŲ                             
MOLIO KARJERUS 

GABIJA KAČINSKAITĖ, IIG KL. MOKINĖ  

 

Ankstų šeštadienio rytą IG ir IIG klasių mokiniai pradėjome neįp-
rastai –  išvykome į edukacinę išvyką. Matėme, ko niekada nebu-
vome matę, – molio karjerus! Mus visus sužavėjo ne tik karjerų 
grožis, bet ir tai, kad gidė kalbėjo žemaitiškai. Patys buvome nus-
tebinti, kad viską supratome, nors žemaitiškai kalbėti juk nemoka-
me.  

Molio karjeruose vienbalsiai nutarėme, kad vaizdas primena Mar-
so paviršių (nors jame ir nebuvome). Turėjome galimybę nusileisti 
į pačius karjerus ir parsinešti molio bei geležies. Tiesa, lipome sta-
čiu skardžiu, tad visų batai buvo labai purvini. Žiūrėjome vieni į 
kitus ir smagiai iš to juokėmės. Klinties karjere sužinojome daug 
įvairių faktų ir galėjome rankomis paliesti klintis.  

Ši kelionė buvo labai įdomi ir tikrai mielai važiuotumėme dar kar-
tą. ● 

KAI DAR NEBUVO KARANTINO… 

JONAS ŽEMAITIS,  IIM KL. MOKINYS 

 

Spalio 22-ą dieną Šiaulių dailės galerijoje IIM klasės mokiniai 
dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje. Dailės galerijoje 
buvo pristatoma dailininko Manto Maziliausko paroda. Parodos 
kuratorė mus informavo, kad dailininkas labai domisi baltų mi-
tologija. 

Įėję pro galerijos duris pamatėme, kad Mantas Maziliauskas yra 
netradicinis menininkas, jis –  taisyklių ir įvairių barjerų laužyto-
jas. Pirmieji pamatyti jo du darbai buvo paprasčiausiai atremti į 
sieną. Nebuvo užrašytas nei pavadinimas, nei pats autorius. 

Pirmoje patalpoje girdėjome mistinę muziką. Viskas buvo išdė-
liota ypač keistai, apšvietimas minimalus, bet jis buvo instaliuo-
tas taip, kad atrodė, jog net šešėliai yra parodos eksponatai. 
Viduryje parodų salės gulėjo didžiulė eglė, kuri skleidė miško 
kvapą ir padėjo autoriui mus nukelti į požeminį pasaulį. 

Antrame aukšte viskas buvo labai ryšku, šviesu ir balta. Taip 
menininkas pavaizdavo dangų. Svarbiausia parodos dalis buvo 
širdis. Dailininkas Mantas, nenurodydamas darbų pavadinimų, 
darbus remdamas į sieną ar guldydamas ant grindų, norėjo pa-
rodyti natūralią (gamtinę) sąsają tarp jo meno kūrinių. 

Susipažinę su paroda, mokiniai gavo anglų kalbos užduotis, susi-
jusias su tema, kurią mokėsi nuotolinio mokymo metu. Šios 
užduotys ne tik padėjo dar labiau įsigilinti į kiekvieną meno kūri-
nį, bet ir padėjo išmokti  anglų kalbos sąlygos sakinių vartojimą. 
Taigi Menas ir Gyvenimas eina drauge. ● 



Jau penktus metus Lietuvoje vykta vokiečių kalbos savaitė „Ö 
kaip vokiškai?“, kurią  inicijuoja Vokietijos Federacinės respubli-
kos ambasada Lietuvoje, Goethe institutas Vilniuje, Centrinė 
užsienio švietimo sistemos valdyba, Vokietijos akademinių mai-
nų tarnyba, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai.  Savaitę 
trunkančių renginių tikslas – akcentuoti vokiečių kalbos vaid-
menį švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo 
srityse. 

Šiais metais ši savaitė vyksta kiek kitaip. Jos tema – „Ö kaip 
öko?“. Pagrindiniai akcentai – tvarumas, ekologiškumas ir kūry-
bingumas. Spalio 19–25 d. visoje Lietuvoje vyko 130 renginių, 
skirtų vokiečių kalbai ir aplinkosaugos temoms. 

Gimnazijos vokiečių kalbą besimokantys mokiniai kartu su vo-
kiečių k. mokytoja Daiva Staniulyte taip pat prisidėjo prie šios 
savaitės renginių ir nuotoliniu būdu kūrė darbus tema „Tvarus 
gyvenimas – apsidairyk 360°“.  Mokiniams buvo skirta užduotis 
– apsidairyti savo namuose, gatvėje, mieste, pažvelgti, kaip 
rūpinamasi mūsų pasauliu, tausojama aplinka, gamta. Panau-
dodami vokiečių kalbos žinias, mokiniai savo įžvalgas aprašė ir 
iliustravo. Jie sukūrė iliustracijas apie tai, kaip patys ir aplinki-
niai saugo aplinką: rūšiuoja, naudoja daugkartinius maišelius ar 
gertuves, renka ir priduoda tarą, naudoja popierinius šiaude-
lius, atnaujina senus daiktus ir kt.● 

VOKIEČIŲ KALBOS SAVAITĖ „Ö KAIP ÖKO?“  

SPALIO 19–25 D. 

SIMONA MICKUTĖ, IIS KL. MOKINĖ  

 



ESĖ KONKURSAS  
„KOKS YRA LIETUVIŲ  

TAUTOS CHARAKTERIS?“ 

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji bibliote-
ka nori pasidalyti žinia, kad geriausi Šiaulių 
gimnazijų mokinių rašinio arba esė konkur-
so „Koks yra lietuvių tautos charakte-
ris?“ darbai šiuo metu yra eksponuojami 
virtualioje parodoje, o vėliau dar bus mato-
mi ir Šiaulių miesto erdvėse. 

Parodoje eksponuojama Didždvario gimna-
zijos TB1 klasės mokinės Viltės Novikovai-
tės esė (mokytoja Janina Dombrovskienė). 
● 

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO SAVANORIAI 
VIRTUALIUOSE SUSITIKIMUOSE SU MOKINIAIS 

PYRAGŲ  DIENA 

Didždvariečiai Pyragų dienos proga perdavė 
skanumynus sunkiai dirbantiems Kuršėnų              
ligoninės medikams linkėdami stiprybės,                 

kantrybės ir sveikatos!  
Tai Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos 

iniciatyva. ● 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

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

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

DofE 

Spalio 9 d. mokytojai Marius Sketerskas ir 
Inga Stonienė dalyvavo DofE kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose pagal akredituotą 
programą „The Duke of Edinburgh's Inter-
national Award“ ir įgijo vadovo kompeten-
cijas.  ● 

Spalio 19–23 d. Didždvario gimnazijos Radijo klube savanoriaujanti Europos solidarumo 
korpuso savanorė Ana Nemsadze (Sakartvelas) dalyvavo  nuotolinėse II kl. valandėlėse. 
Savanorė pasakojo apie savo šalį, jos istoriją, geografiją,. Ji taip pat pristatė Sakartvelo kul-
tūrinį, kulinarinį paveldą.  

Gimnazistai išbandė jėgas viktorinoje, atsakinėdami į klausimus apie Sakartvelą.  ● 


