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CORONA PAVOGĖ 98-OSIOS LAIDOS ŠIMTADIENĮ! 

Deja, šiandien �k mintyse galime įsivaizduo�, 
koks galėjo bū�  tas mūsų išsvajotasis                   

Šimtadienis. 

Viskas, kas buvo planuota, svajota, kurta, pa-
mažu tolo, tolo ir nutolo. 

 Ir jokios vil�es… šiandien jau suprantame, kad 
jokios… 

Pavogė mūsų šventę, pavogė… 

Aš visada sakau savo abiturientams –                        
JŪS YPATINGI. 

Buvote ir esate, bet gyvenimas – tai ne �k  
saulė ir vaivorykštės, deja… 

Su Šimtadieniu, mano YPATINGIEJI! 

Kuratorė Jurgita Dembinskienė 

 

„Šimtadienis – viena didžiausių abiturientų švenčių. Šventė mums primena, jog iki egzaminų liko �k 100 dienų, kad artėja laikas, 

kai prasidės naujas gyvenimo etapas. Nesvarbu, ar tai bus studijos, kelionės po pasaulį, savanorystė ar kita veikla. Visada ši ypa-

�nga data minima didžiule švente, tačiau mūsų 98-oji laida šią datą pasi�nka kitaip. Žinoma, galima liūdė�, gailė�s, jaus�s likimo 

nuskriaus�ems, bet tai nieko nepakeis, tad geriau į visa tai pažvelg� iš pozityvios pusės. Kiekvienas dabar turime supras�, kad 

reikia susiim�, susikaup� ir atsakingai ruoš�s didžiajam iššūkiui – egzaminams. Jei būsime ištvermingi kaip Prometėjas ir suprasi-

me, jog �k per kančias galime pasiek� žvaigždes, tai didelių problemų nekils. S�prybės visiems ir ištvermės! Su Šimtadie-

niu!” Titas Burneckas 

 

Konferencija „Žmogaus ekologija“ 
      4 psl. 

Konkursas „Sukurk geriausią istorinį  
memą“                  12 psl. 

„Pasaulinė Sniego diena – 2021“ 
                  14 psl. 

 

Nukelta į 2 puslapį 



 

„Per 12 mokyklos metų man teko maty� gal kokius šešis Šimta-

dienio pasirodymus ir juos žiūrėdama nekantriai laukiau dienos, 

kai ir aš vaidinsiu savo Šimtadienio spektaklyje. Apskritai 12 

klasė buvo tokia laukiama! Pasirodo, gyvenime kartais vyksta ne 

taip, kaip svajoji. Net nepajutau esan� abiturientė, vis dar sunku 

suvok�, jog laukia egzaminai, jog tai pasku�niai metai mokyklo-

je! Šimtadienio dieną, įsimin�niausią abiturientams dieną, pra-

leidau visiškai neįsimin�nai ir nešven�škai. Net nėra jausmo, jog 

liko �ek nedaug ir vienas gyvenimo etapas tuoj bus baigtas. Be 

abejo, mokymasis iš namų – saugu, patogu, bet kartais tai �e-

siog veda iš proto. Tapome pirma laida, ne savo noru sulaužiusi 

tradicijas, laida, kuriai mokykloje IV kl. teko praleis� �k mėnesį. 

Liūdna, praradome �ek daug gražių mokyklinių akimirkų, tačiau 

gyvenu vil�mi, jog viskas baigsis ir bus galimybė bent trumpam 

sugrįž� į mokyklą, pabendrau� su klasiokais, mokytojais ir už-

baig� šiuos metus su trenksmu! Mes, DG 98-oji laida, nors ma-

tomės �k kompiuterių ekranuose, tačiau visa širdimi gyvename 

Didždvario koridoriuose.” Viltautė Tamašuitytė 

„Prisimenu, kad Rugsėjo 1-ąją visi  buvome geros nuotaikos, 

spinduliuojantys, �kėdami, kad šie metai mokykloje bus patys 

įsimin�niausi. Jau planavome, kokio Šimtadienio norėtume, juk 

ši šventė – neatskiriama 12-os klasės dalis. Kai sužinojau, kad 

mūsų laida šios šventės neturės, apėmė labai keistas jausmas, 

liūdesys, nes suvokiau, kad neturėsiu galimybės su visais pasiro-

dy� scenoje, o baisiausia – neturėsiu prisiminimų apie svarbiau-

sią abiturientams dieną.“ Gabija Petrauskaitė 

„Šimtadienis, laukiamiausia abiturientų šventė, kurios esmė – 

ne pats pasirodymas, bet ėjimas link jo. Juk repe�cijos, be abe-

jonės, visada suar�na  ne �k bendraklasius, bet ir visą laidą. 

Deja, mes to nepatyrėme, o Šimtadienis tapo viena iš niekuo 

neišsiskiriančių dienų, 

praleistų prie kompiute-

rio. Gaila… Bet aš �kiu, 

kad  progų susi�k� dar 

�krai bus. Ir žinote, sup-

ratau, kad daug svarbiau 

nei Šimtadienis yra grįž� į 

mokyklą ir susi�k� su 

bendraklasiais.” Gabija 

Kriščiūnaitė    

„Vos pradėjusi ei� į mo-

kyklą, visada svajojau, 

kad kai tapsiu dvyliktoke, 

turėsiu pačius įsimin�-

niausius mokslo metus, 

deja… Ši graži iliuzija, su-

sikurta dar vaikystėje, 

pradėjo byrė� į smulkias 

šukes jau 2019 metų pa-

vasarį, prasidėjus pasauli-

nei pandemijai. Nors visa-

da esu tas žmogus, kuris 

iki pat pasku�nės minutės nepraranda vil�es (tam įtakos turi ir 

mano vardas), tačiau ji blėso. Asmeniškai man Šimtadienis aso-

cijuojasi su gamtoje vykstančiu nuostabiu procesu – „vikšro vir-

�mu drugeliu“. Po šios šventės abiturientai, mano nuomone, lyg 

užauga ir tampa jaunais žmonėmis, pasiruošusiais naujam gyve-

nimo etapui. Labai �kiuosi, kad šis emociškai sunkus tarpsnis, 

laikui bėgant, liks �k vienu iš prisiminimų, „nesėkminga diena 

mokykloje“, kurios geriau būtų ir neprisimin�. Tikiu, kad gyveni-

mas už šias „nesėkmingas“ dienas ateityje mums �krai atly-

gins.” Viltė    Morkevičiūtė 

„Apie Šimtadienį ir dvyliktą klasę jau svajojau nuo pirmos klasės, 

kai pirmą kartą pamačiau, kokie subrendę ir savarankiški yra 

abiturientai. Visą laiką žinojau, kad pasku�niai metai mokykloje 

bus ypa�ngi – pilni iššūkių, ne�kėtumų, džiaugsmo, nusivylimų, 

metai, kurie pareikalaus atsakingumo, ryžto, drąsos… Tačiau 

mūsų šalį ir visą pasaulį aplankė „ne�kėtas svečias“, privalėjo-

me visi susivieny� ir laiky�s saugumo reikalavimų tam, kad atei-

tyje vėl galėtume grįž� į savo normalų, bet jau kitokį gyvenimą. 

Beveik visą dvyliktą klasę praleidome atskirai ir dėl šios pa�r�es 

pradėjome dar labiau ver�n� laiką, praleistą kartu. Šimtadienis 

– tokia laukiama šventė! Žinojome, kad Šimtadienio spektaklis 

kelia daug streso, reikalauja laiko, pastangų, tačiau emocijos, 

prisiminimai ir laikas, praleistas su bendraamžiais, yra neįkaino-

jamas. Mūsų laida patyrė iššūkį, su kuriuo dar niekas nebuvo 

susidūręs. Tikiu, kad viskas bus gerai. Tikrai gerai. Tik reikia ne-

pasiduo� jausmui, jog ką nors praradome, nes tai ne�esa – mes 

įgijome tokios pa�r�es, kurios niekas neturėjo iki šiol. Tad sau ir 

ki�ems palinkėsiu drąsos ir pasi�kėjimo savimi siekiant svajo-

nių, �kslų ir nuostabių emocijų.” Le�cija Čiužauskaitė ●   

 
Nuotrauka: Sabina Alishova 



 

 

Vasario 23-25 dienomis vyko I klasių mokytojų forumai, kuriuose direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė Daiva Trijonienė, socialinė pedagogė 
Danguolė Naraveckienė ir I klasių kuratorė Gabija Pyragaitė kiekvienos klasės 
mokytojams pristatė I kl. mokinių adaptacijos tyrimo rezultatus, išvadas, kartu 
su mokytojais aptarė rekomendacijas. Mokytojai diskutavo apie klasės moky-
mosi sėkmes, kylančias problemas, emocinę mokinių savijautą. 

Pavaduotoja Daiva akcentavo �esioginį ryšį tarp vaiko savijautos ir pasiekimų. 
Ji pastebėjo, kad tų 
klasių mokiniai, kurie 
tvir�na, jog jaučiasi 
gerai, jie ir mokosi 
geriau. Džiugu, kad dauguma mokinių puikiai sutaria su mokytojais, laikosi 
susitarimų, ver�na mokytojų pastangas jiems padė�, džiugu, kad daugu-
ma mokinių, nurodę nuotolinio mokymo(si) trūkumus, nurodo ir privalu-
mus, pavyzdžiui, saugią, be streso namų aplinką, galimybę dirb� savo 
tempu, mokymąsi bū� atsakingam. 

Mokytojai pripažino, kad �ek mokiniams, �ek jiems nėra lengva moky�(is) 
nuotoliniu būdu dėl vienos paprasčiausios priežas�es – mėnuo buvo per 
trumpas laikas geriau pažin� vieni kitus. ●       

KAIP JAUČIASI MŪSŲ PIRMOKAI? 
AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

 



UŽGAVĖNĖS 

Jau daugiau nei 80 metų Didždvario ir J. Janonio gimnazijų bendruomenės kartu švenčia Užgavėnes. Buvo laikas, kai kartu valgy� 
blynų rinkdavosi vienos gimnazijos mergaitės, kitos – berniukai. Kai gimnazijos tapo mišrios, švęs� Užgavėnes vienais metais 
didždvariečių grupė keliaudavo į J. Janonio  gimnaziją, o janoniečių – į Didždvario gimnaziją. 

Jau daugiau nei 10 metų per šią šventę susi�nka ir gimnazijų vadovai. Tiesa, šiemet, vasario 12 d., blynų balius vyko kiek kitaip – 
virtualiai. 

Dėkojame pavaduotojai Romualdai Pupinytei, kuri iškepė realų blyną  su uogiene ir mus vaišino… Deja, virtualiai.  ●                                                                                                                    

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

POSĖDIS  

VASARIO 15 D. GIMNAZIJOJE VYKO MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 
„DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖ: ĮSIVERTINIMAS, PLANA-
VIMAS, ĮGYVENDINIMAS“. ● 



 

Vasario 17 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis „Kiekvieno mokinio pažangos 
matavimas ir pasiekimų gerinimas“. Posėdis  ypa�ngas tuo, kad svarbūs 
buvo ne �k analizuojami klausimai (I pusmečio rezultatai, bendrųjų kompe-
tencijų ver�nimas), bet ir beveik pamoką trukusi aktyvi pertrauka. Fizinio 
ugdymo mokytojas Mindaugas Dabkevičius mokė mokytojus pra�mų, kurie 
naudingi ne �k fizinei, bet ir psichologinei sveikatai gerin�. ●       

POSĖDIS 



VIRTUALUS BENDRAMINČIŲ SUSITIKIMAS KONFERENCIJOJE 
„ŽMOGAUS EKOLOGIJA” 

 

IX Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respubliki-
nė mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencija 
„Žmogaus ekologija“ šiais metais buvo neeilinė, juk 2021-uosius metus 
Lietuvos Respublikos seimas paskelbė J. A. Pabrėžos metais. Mat šie-
met minime  mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio 
sąjūdžio dalyvio, žemaičių raš�jos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, 
bibliofilo, kunigo pranciškono J. A. Pabrėžos 250-ies metų gimimo me-
�nes. 

Konferencijos svečiai: kunigas brolis Paulius Vaineikis OFM, biologijos 
mokytojas metodininkas Kęstu�s Kaulinis iš Kre�ngos Pranciškonų 
gimnazijos, kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža iš VU Šiaulių akademi-
jos ir istorikas Julius Kanarskas (Kre�ngos muziejaus direktoriaus pava-
duotojas), savo pranešimuose atskleidė įvairiapusę J. A. Pabrėžos veik-
lą, reikšmingai prisidėjusią prie Lietuvos mokslo raidos, švie�mo ir 
dvasinės kultūros puoselėjimo. 

Po plenarinio posėdžio, susiskirstę į tris sekcijas, per 100 konferencijos 
dalyvių išklausė 26 pranešimus, kuriuos parengė net 51 dalyvis iš 13 
respublikos progimnazijų ir gimnazijų. Džiugu, kad dominavo mokinių 
pranešimai (iš kurių net 6 mūsų gimnazistų) , daugelis jų – �riamieji dar-
bai, pavyzdžiui, „Cukraus poveikis augalų augimui”, „Sulčių klampos ma-
tavimas”, „Žolinio augalo, kelių priežiūros druska užterštame dirvožemy-
je, augimo tyrimas”, „An�bio�kai: nauda ar žala?”. Džiugu, kad praneši-
mus pristatė ir mokytojai, pavyzdžiui, „Mokinių sveika�nimo ir ugdymo 
karjerai veiklų integracija“, „Lietuvos tradicinis paukš�s – kovas. Ikimo-
kyklinio amžiaus vaiko sąsaja su gamta ir pažin�s su paukščiu“. 

Dėkojame Tauragės „Šal�nio” progimnazijos, Radviliškio Lizdeikos, Kur-
šėnų L. Ivinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijų, Vilniaus lopše-

lio-darželio „Bitutė” atstovams, kurie mūsų organizuotoje konferencijoje dalyvauja kasmet! Taip pat sveikiname ir pirmą kartą kon-
ferencijos darbe su pranešimais dalyvavusius Vilniaus M. Biržiškos, Kėdainių Atžalyno, Klaipėdos „Ąžuolyno”, Kauno „Aušros” gim-
nazijų atstovus. 

Konferenciją organizavo gimnazijos gamtos mokslų mokytojos: Virginija Savickaitė, Kris�na Muraškienė, Danguolė Vaičekauskienė, 
Rima Valčiukienė, bendradarbiaudamos su Panevėžio švie�mo centru, Šiaulių visuomenės sveikatos centru. 

Prisipažinsiu, svarstėme, ar verta organizuo� konferenciją virtualiai, tačiau noras susi�k� nugalėjo!●   

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

 



DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI PROJEKTE „ACTION RESERCH“ 

 

RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  

2020 m. birželio mėnesį gimnazija sulaukė pasiūlymo dalyvau� 
VDU Švie�mo Akademijos koordinuojamame projekte 
„Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas“ (angl. Ac�on re-
search), skirtame kalbų mokytojų kvalifikacijai tobulin�. 

Projekto trukmė – 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. vasario mėn. 
Jo dalyviai – Lietuvos mokymo įstaigų kalbų mokytojai. Iš viso 
projekte dalyvavo 20 pedagogų iš 10 mokymo įstaigų bei VDU 
Švie�mo akademijos tyrėjų grupė. Projektą organizavo, moky-
mus vedė ir pedagogus konsultavo Europos Tarybos Europos 
modernių kalbų centro (Gracas, Austrija) lektorės: Chris�ne 
Leichner,  Angela Gallagher. Projekto metmenyse buvo numaty-
� mokytojų bei konsultantų susi�kimai, vizitai bei mokymai Eu-
ropos Tarybos Europos modernių kalbų centre Grace, deja, pa-
saulinė pandemija šiuos planus pakoregavo, todėl darbiniai susi-
�kimai vyko nuotoliniu būdu. Didždvario gimnazijos komandą 
sudarė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos: Janina Dombrov-
skienė  ir Jolanta Valančienė, anglų kalbos mokytojos: Rūta Al-
minienė ir  Rima Tamošiūnienė. Be Didždvario gimnazijos peda-
gogių, projekte dalyvavo Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, 
Lietuvos policijos mokyklos, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazi-
jos, Vilniaus privačios mokyklos kalbų mokytojai. 

Projekto dalyviai pasirinko kalbų, kaip dėstomo dalyko, mokymo 
problemą, kurią privalėjo išanalizuo�, o jos rezultatus pristaty� 
nuotolinio susi�kimo metu. Didždvario gimnazijos mokytojos 
pasirinko viešojo kalbėjimo mokymo(si) aspektą, parengė klausi-
myną, į kurį atsakė 45 IIY ir IIP bei 30 IP ir IM klasių mokinių. 
Mokinių atsakymai patvir�no iškeltą hipotezę, kad viešasis kal-

bėjimas mokiniams yra iššūkis, bei atskleidė galimus problemos 
sprendimo būdus. Ypač buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad vie-
šojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas neturi bū� vien �k kalbų moky-
tojų atsakomybė, – daugiau prezentacijų  mokiniai pageidautų ir 
kitų mokomųjų dalykų pamokose, kadangi tai yra ypač svarbus 
ugdy�nas gebėjimas ruošian�s studijoms. 

Gimnazijos mokytojų komandos pristatymas sulaukė teigiamo 
įver�nimo iš projekto konsultančių bei projekto dalyvių. Moky-
tojos numatė su tyrimo rezultatais supažindin� dalyvavusius 
mokinius, pristaty� mokytojų bendruomenei bei pareng� reko-
mendacijas, kaip padė� mokiniams sėkmingai ugdy� viešojo 

kalbėjimo kompetenciją. ● 

Vasario 23 d. Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje vyko nuo-
tolinė respublikinė mokinių konferencija „Kūrybiniai projektai 
XXI amžiaus pamokoje“. Konferencijos �kslas – sudary� sąlygas 
Lietuvos moksleiviams pristaty� projektus, rengtus įvairių da-
lykų pamokose. Mokiniai, sudalyvavę  plenariniame posėdyje, 
dirbo trijose sekcijose – pristatyta net 40 pranešimų. Mokinių 
pranešimai  buvo iš�es įdomūs, šiuolaikiški, kūrybiški. 

Mes pristatėme pranešimą „Realaus turinio uždavinių kūrimas/
sprendimas, sudarant lygčių sistemas“, kuriam pasiruoš� padė-
jo matema�kos mokytoja Rima Ernes�enė. Tai buvo praneši-
mas apie mūsų per pamokas vykdytą integruotą matema�kos, 
anglų kalbos ir informacinių technologijų projektą. Džiugu, kad 
mūsų pranešimas sulaukė susidomėjimo – buvo užduotas ne 
vienas klausimas. 

Tokioje  konferencijoje dalyvavome pirmą kartą. Ji mums buvo 
�krai naudinga, juk susipažinome su įvairiais projektais, kuriuos 
rengė Lietuvos progimnazijų ir gimnazijų mokiniai. ● 

KONFERENCIJA „KŪRYBINIAI PROJEKTAI XXI AMŽIAUS PAMOKOJE“ 
ALGITA ARMALAITĖ, BARBORA BAKUTYTĖ, IA KL. MOKINĖS  



 

Vasario 11–12 d. gimnazijos IM ir IG klasių mokiniams vyko Sau-
gesnio interneto pamokos-viktorinos. Vasario 12 d. per 2 pa-
moką IM klasėje svečiavosi ir IIS klasės mokiniai kartu su savo 
matema�kos mokytoja Lydija Dronova-Platbarzde. Viktorinos 
klausimus parengė ir viktoriną vedė TB1 klasės mokiniai:  Jonas 
Rudnickas, Arnas Sakalauskas, Brigita Bruškytė,  ir IT mokytoja 
Daiva Bukelytė. 

Pamokos-viktorinos �kslas – atkreip� dėmesį į aktualius skait-
meninius iššūkius, ska�n� saugesnį naudojimąsi internetu ir 
skaitmeninėmis technologijomis. Viktorina vyko 
„Quizizz“  plaWormoje, atsaky� į kiekvieną klausimą buvo skirta 
30 sekundžių. Atsakinėjimas vyko sklandžiai, tačiau neatsirado 
nė vieno mokinio, kuris būtų teisingai atsakęs į visus klausimus, 
todėl konkurso vedėjai po viktorinos dalyviams pasakė visų 
klausimų teisingus atsakymus, kad jie žinotų, tai kaipgi reikia 
saugiai naudo�s internetu. Po konkurso mokiniai reflektavo 
Edmodo aplinkoje, nurodė, kaip pasisekė įtvir�n� turimas ži-
nias, ką išmoko.  Beje, visi mokiniai patvir�no, jog �krai sužino-
jo ir išmoko naujų dalykų. Smagu buvo tai išgirs�, juk viktorina 
ir buvo skirta tam, kad mokiniai ne �k pasi�krintų savo žinias, 
bet ir sužinotų kažką naujo. 

Ši saugaus interneto savaitė turėtų bū� svarbi kiekvienam jau-
nam žmogui, nes naudojimasis internetu tapo svarbia kiekvieno 
jaunuolio (ir ne �k) gyvenimo dalimi. Žmonėms, kurie neturi 
pa�r�es, kaip saugiai elg�s internete, gali iškil� didelių nesklan-
dumų, todėl konkurso vedėjai akcentavo, ko reikėtų veng� in-
ternete. 

Pirmokams, kad labiau praplėstų akiraY apie saugesnį interne-
tą, buvo pristaty� naudingi adresai: 

 hZps://esaugumas.lt/, hZps://www.rrt.lt/,  

 draugiskasinternetas.lt, hZps://svarusinternetas.lt/ 

Išanalizavus mokinių atsakymus, nustatyta, kad šie klausimai 
buvo sudė�ngiausi: 

1. Kodėl yra rekomenduojama naudo� VPN (Virtualųjį privatų 
�nklą)? 

2. Kiek el. pašto adresų yra patar�na susikur�? 

3. Vienas pažįstamas per savo „Facebook“ pradėjo skleis� apie 
tave gandus – tai visiška ne�esa. Ką darytum? 

Džiugu, kad gimnazijos direktorius remia tokias iniciatyvas ir 
skyrė šiems mokiniams už geriausius rezultatus prizą – moki-
niams bus įteiktos apsauginės veido kaukės su Didždvario gim-

nazijos simbolika.●  

PARENGĖ TB1 KL. „COMPUTER SCIENCE“ MOKINIAI:  
JONAS RUDNICKAS, ARNAS SAKALAUSKAS IR BRIGITA BRUŠKYTĖ, IT MOKYTOJA DAIVA BUKELYTĖ  

DIDŽDVARIEČIAI ATSILIEPĖ Į KVIETIMĄ DALYVAUTI SAUGESNIO                
INTERNETO SAVAITĖS AKCIJOJE 

VIKTORINOS LAIMĖTOJAIS TAPO ŠIE MOKINIAI:  
 

VILIUS BERŽINIS IR MYKOLAS KAZANAVIČIUS,   
IG KL. MOKINIAI,  

 

SIMAS VITKUS IR BENAS MICKYS, IM KL. MOKINIAI.  



Mokinių mintys apie pristatymą: 

Dalyvavau Digiklasės organizuotame susi-
�kime su gydytoja Aivara Urbute. Man 
ypač įsiminė gydytojos papasakota istori-
ja apie jos atliktą prak�ką gimdyvių pala-
toje. Be to, nustebino jos požiūris į medi-
ciną, mat, jos nuomone, medikas – ne 
profesija, o gyvenimo būdas. Sužinojau, 
kad moky�s medicinos gali kiekvienas 
norin�s – tereikia sunkiai ir nuosekliai 
dirb�, kaip sakoma patarlėje: „Mokslo 
šaknys karčios, bet vaisiai – saldūs“. Mar-
tyna Krivickaitė, IIG kl. 

Ši paskaita man buvo labai naudinga, nes 
plačiau sužinojau ne apie gydytojo kas-
dienybę ligoninėje, o apie tai,  ką dary�, 
kad galėtum dirb� su pacientais, kaip tap� puikiu savo sri�es 
gydytoju. Eimantė Bagarauskaitė, IIS kl. 

Dalyvavau dviejose paskaitose: apie kūrybines industrijas ir 
marke�ngą. Pirmoji paskaita man pa�ko kur kas labiau, bet gal-
būt todėl, kad studijuo� ke�nu būtent kūrybines industrijas. 
Buvo labai įdomu išgirs�  apie savo įmonės prekės ženklo kūri-
mą, apie socialinę mediją ir galimybes išgarsin� save. Paskaitoje 
apie marke�ngą lektorius kalbėjo mažiau, o daugiau atsakinėjo į 
mūsų užduodamus klausimus. Tad sužinojau, kaip kur� asmeni-
nį verslą, akcijų planus. Abu užsiėmimai buvo informatyvūs ir 
motyvuojantys, padrąsinantys dary� tai, ko nori. Jus�na Vėgely-
tė, III kl. 

Mąstau apie teisės studijas, todėl buvo labai įdomu ir naudinga 
paklausy� šios paskaitos. Renginys dar kartą man priminė, kad 
turiu daugiau moky�s, kad gerai išlaikyčiau egzaminus ir įsto-
čiau į savo pasirinktą universitetą. Kamilė Bagučianskaitė, III kl. 

Kadangi domiuosi programavimu, tad paskaita apie programavi-
mą man buvo iš�es įdomi. Pokalbio svečias dalijosi savo pa�r�-
mi: būdamas dar mokiniu, jis susidomėjo programavimu ir pra-
dėjo reng� projektus, sukūrė programėles: „Kviz!“, „GetPet“. Jis 
akcentavo, kad programavimas – komandinis darbas, tad turi 
bū� atsakingas, padė� komandos nariams, nepasiduo�, jeigu 
kažkas nepasiseka, nes klys� juk yra visiškai normalu. Kipras  
Vagrys, IIA kl. 

Dalyvavau paskaitoje apie poli�ką ir 
likau labai patenkinta, juk kalbėjo sei-
mo narys Tomas Vytautas Raskevičius. 
Buvo įdomu išgirs� jo istoriją nuo mo-
kinio iki seimo nario. Seimo narys 
mums pristatė, kokius darbus  norėtų 
padary�  per ketverių metų kadenciją, 
atsakė į klausimus. Manau, šios pamo-
kos-paskaitos mums visiems buvo i�n 
naudingos,  padėjusios rimčiau pa-
mąsty� apie savo būsimą profesiją. 
Nerilė Janauskaitė, III kl.  ● 

 

DIGIKLASĖ – PAMOKOS BE SUOLO 

LAIMA VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA 

 

Sausio–vasario mėnesiais mokiniams buvo organizuotas Digiklasės, virtualios mokyklos, būrelių veiklos pristatyma: Dominyka 
Venciūtė kalbėjo apie kūrybines industrijas, Vilius Bobinas –  apie finansinį raš�ngumą, Agnė Juškevičiūtė-Vilienė – apie kons�-
tucinę teisę, Tomas Vytautas Raskevičius –  apie poli�ką,  Aivara Urbutė –  apie mediciną, o  Alvydė Palaimaitė – apie marke�n-
gą ir komunikaciją. Taigi mokiniai turėjo puikią galimybę išgirs� įvairių sričių profesionalų pa�rčių, padiskutuo�. 

 



VALENTINO DIENA – MEILĖS DIENA 

 

Didždvario gimnazijos mokinių savivalda, minėdama Valen�no dieną, organiza-
vo konkursą. Norime padėko� visiems dalyviams ir pasveikin� konkurso nuga-
lėtojus, kurie laimėjo FORUM CINEMA dovanų čekį dviem! 

MENIŠKIAUSIOS NUOTRAUKOS �tulą laimėjo  – Lukas Bomgardas,  JAUKAUS 
PIEŠINIO �tulą – Ieva Šerlinskaitė,  ŽODINĖS KŪRYBOS �tulą – Ugnė Beniušytė, 
NEPAKARTOJAMOS KULINARIJOS �tulą – Šarūnas Laurinavičius!!! 

Mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę siųs� laiškus Valen�no dienos proga 
savo draugams ar mylimiesiems. Jų buvo parašyta net 91!!!! ● 

MOKINIŲ SAVIVALDOS ATSTOVĖ SIMONA MICKUTĖ  

Abiturientų klasių valandėlėse lankėsi ISM universiteto atsto-
vai: Silvija, Artūras ir Aistė. Mokiniai sužinojo apie išanks�nį 
priėmimą į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, apie tai, 
jog studentams sudaromos sąlygos turė� prak�ką garsiose 
įmonėse (pvz., Nestle, Microso^, Coca-Cola). Universiteto ats-
tovai akcentavo, kaip teisingai pareng� du labai svarbius doku-
mentus: gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką. Tinka-
mai parašy� dokumentai suteikia galimybes stojant į universi-
tetą, renkan�s prak�kos ar darbo vietą. 

Mokinių įspūdžiai:  

Vilius Aksomai�s, TB2 kl. mokinys                                   

Per klasės valandėlę TB2 kl. mokiniai dalyvavo ISM universiteto 
pristatyme. Pristatymo esmė –  supažindin� su ISM programo-
mis, vykdomais projektais ir kitais universiteto ypatumais. Bu-
vo įdomu sužino�, jog Lietuvoje yra tokio aukšto lygio, užsienyje 
aukštais rei�ngais ver�namas universitetas. Šis užsiėmimas buvo naudingas ne �k �ems, kurie planuoja sto� į ISM, tačiau ir ki-

�ems, kadangi likusią pristatymo dalį vienas iš ISM atstovų mus 
mokė, kaip �nkamai parašy� gyvenimo pristatymą bei motyva-
cinį laišką. Tikiu, kad ne �k aš, bet ir ki� mano klasiokai gavo 
naudingų žinių. 

Evelina Vitkevičiūtė, TB2 kl. mokinė 

Nuotoliniu būdu susi�kome su ISM vadybos ir ekonomikos 
universiteto studentų priėmimo vadove Silvija Butkute, kuri 
mums pristatė universiteto siūlomas programas bei leido kiek-
vienam moksleiviui „pasimatuo�” savo būsimą kėdę 
( ismkedes.lt ). Ji taip pat dalijo patarimus, kaip parašy� moty-
vacinį laišką bei sukur� savo CV taip, kad jie būtų  ir patrauklūs, 
ir informatyvūs. Ši klasės valandėlė mums  buvo labai naudin-
ga, kadangi visi norime mokė� save universitetui pristaty� kuo 
geriau, o išgirs� patarimai �krai padės tai padary�. ● 

ABITURIENTAI RENKASI KARJERĄ 
JURGITA DEMBINSKIENĖ, IV KLASIŲ KURATORĖ  

 

 



 

Istorijos mokytojos (Giena Kubiliūtė, Asta Andžiuvienė, Valda Kizevičiūtė) kartu su I–II kl. mokiniais Vasario 16-ąją nusprendė pami-

nė� organizuodamos konkursą „Sukurk geriausią istorinį memą“. Konkurso �kslas – paska�n� mokinius pasidomė� istorijos faktais, 

asmenybėmis, pamaty� juos iš kitos perspektyvos ir susie� praeiY su dabar�mi. 

 IIA, IIM kl. mokinių mintys apie pilie�škumo pamoką-konkursą: 

 Šiuolaikiška ir moderni pamoka, buvo įdomu. 

 Kurdamas memą, geriau įsiminiau istorijos įvykius ir juos lengviau supratau. 

 Dabar geriau mokėsiu analizuo� istorijos karikatūras. 

 Man buvo sunku, nes manau, kad nesu pakankamai kūrybiškas. 

 Reikėjo įsigilin� į temą, kad nepadaryčiau klaidų. 

 Man pa�nka kūrybinė laisvė. 

 Smalsu pažiūrė� į klasės draugų darbus ir pristatymus. 

 Man įdomios pamokos, kai yra daug vaizdinės medžiagos. 

 Nesi�kėjau, kad galiu pa� sukur� istorijos karikatūrą. 

 Pamoka kūrybiška, daugiau laisvės mums pa�ems pateik� istorijos įvykius. 

 Manau išmokau svarbiausiais XX a. Lietuvos istorijos datas. 

 Žinosiu, kas yra J. Basanavičius.  

 Darėm dviese, todėl buvo smagu ir mažiau jaudinomės.●     

PILIETIŠKUMO PAMOKA:   
1918 M. VASARIO 16-OJI, LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA       



 

Džiaugiamės, kad konkursui buvo pateikta daugiau nei 

70 istorinių memų, kuriuos sukūrė I–II kl. mokiniai.   

Geriausią memą Facebook rinko �ek mokytojai, �ek 

mokiniai. 

I vietą laimėjo ir surinko 395 balsus IIP kl. mokinių     

komanda: Neilas Beniušis, Deimantė Sitnikaitė, Gabrie-

lė Vizgailaitė! 

II vietą laimėjo ir surinko 325 balsus IA kl. mokinių  ko-

manda:  Dominykas Beniušis, Vilius Balčiūnas! 

III vietą laimėjo ir surinko 194 balsus IIG kl. mokinių  

komanda: Gabija Kačinskaitė, Silvestras Pinskij, Rugilė 

Kančiauskytė, Rugilė Zdanytė! 

Ačiū laimėtojams, dalyviams ir jų istorijos mokytojams! 

●     

SVEIKINAME KONKURSO  
„SUKURK GERIAUSIĄ ISTORINĮ MEMĄ“ NUGALĖTOJUS! 

III vieta 

I vieta II vieta 



Gimnazijos pirmokai Vasario  16-ąją pasi�nka Zumbos šokio ritmu. Į renginį, kuris vyko per Zoom plaWormą, pasikvietėme buvusią mo-
kinę Korneliją Lukytę, kuri pademonstravo šokio judesius. II-III klasių mokiniai dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Surask istorinį objektą“.  Moki-
niai surado po tris pasirinktus  istorinius objektus, nufotografavo ir atsiuntė žingsniamačio rodmenis. Abiturientai dalyvavo žygyje 
„Žiemos taku“. Mokiniai lauke atliko pasirinktas aktyvias veiklas. ● 

AKTYVIAI PASITINKAME VASARIO 16-ĄJĄ, VALSTYBĖS ATKŪRIMO    
DIENĄ! 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA   



Mūsų gimnazijos mokiniai prisijungė prie Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“ iniciatyvos –projekto „Pasaulinė Sniego diena – 2021“. 
Gimnazistai lauke atliko mankštą,  su savo šeimos nariais dalyvavo pėsčiųjų žygiuose, slidinėjo ir  siuntė nuotraukas, kuriose užfiksavo 
savo aktyvią veiklą ir puikią nuotaiką.● 

„PASAULINĖ SNIEGO DIENA – 2021“ 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA   



 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIAI VISUS SVEIKINA SU                        
VASARIO 16-ĄJA,  LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!  

 

DAILĖS MOKYTOJA JOVITA RATNIKIENĖ    



KURIAME ŠVENTĖS TRADICIJAS 

Technologijų projektas „Variacijos blynų tema. Švenčiame Nepriklausomybę“  
  

Šven�nes tradicijas kūrė 

IS klasės mokinės: Elija Auš�kalnytė, Rusnė Gedžiūtė, Ugnė Ivanovaitė, Jogailė 

Jankutė, Jomantė Jankutė, Austėja Korsakaitė, Viltė Tomanaitė. 

IP klasės mokiniai: Brigita Jazdauskaitė, Laura Kiminiūtė, Tautė Kudarytė, Gabija 

Plungytė, Milda Statkutė, Domas Zibolis. 

IIA klasės mokinės: Mantė Venckutė, Paulina Simonaitytė. 

IIM klasės mokinė Viltė Aleksandravičiūtė. 

IIP klasės mokinės: Joana Staniulytė, Gustė Stankutė, Gabija Takuševičiūtė. ● 

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA   



 

Konkurso „Olimpis“ pagrindinis �kslas – sudomin� mokinius mokomuoju 
dalyku ir ska�n� mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkurse yra 
įvairaus sudė�ngumo užduočių, todėl dalyvau� jame gali visi mokiniai.  

Rudens sesijos konkursuose dalyvavo daugiau nei 22 tūkstančiai mokinių iš 
daugiau nei 900 Lietuvos mokymo įstaigų! Viena šių mokinių – mūsų gimna-
zistė! 

Didžiuojamės ir sveikiname IM kl. mokinę Deimantę Volbekaitę, kuri dalyva-
vo net 8 „Olimpis 2020 – Rudens sesijos“ konkursuose ir pasiekė puikius 
rezultatus! 

Mokinė pelnė šiuos diplomus: 

 Anglų k. I laipsnio diplomą –  atlikta 100 proc. užduočių; 

 Istorijos I laipsnio diplomą –  94,77 proc. užduočių; 

 Matema�kos II laipsnio diplomą – 86,46 proc. užduočių; 

 Fizikos II laipsnio diplomą –  84,38 proc. užduočių; 

 Lietuvių k. ir literatūros II laipsnio diplomą – 83,91 proc. užduočių; 

 IT II laipsnio diplomą – 78,11 proc. užduočių; 

 Biologijos II laipsnio diplomą – 79,6 proc. užduočių; 

 Geografijos III laipsnio diplomą – 72,13 proc. užduočių. ● 

SVEIKINAME OLIMPIS KONKURSŲ ČEMPIONĘ! 

 



 

I KLASIŲ GRUPĖ 

Greta Jokimčiūtė, IM kl. mokinė, laimėjo I vietą (mokytoja Rūta  
Alminienė), 

Karolis Žutautas, IP kl. mokinys,  – II vietą (mokytoja Inga Stonienė), 

Gabija Plungytė, IP kl. mokinė, – III vietą (mokytoja Inga Stonienė). 
 

 II KLASIŲ  GRUPĖ 

Viltė Aleksandravičiūtė, IIM kl. mokinė, laimėjo I vietą (mokytoja    
Iveta Gutauskienė), 

Evaldas Bu�kis, IIP kl. mokinys, – II vietą (mokytoja Alla Chvostova), 

Ieva Paniulaitytė, IIM kl. mokinė (mokytoja Alla Chvostova), 
ir Emilija Šemetaitė, IIP kl. mokinė (mokytoja Iveta Gutauskienė), – 
III vietą. ● 

I–II KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ K.   
OLIMPIADA (MOKYKLOS ETAPAS) 

Tomas Kundrotas, TB2 kl. mokinys, Lietuvos 
moksleivių informa�kos ir informa�nio mąstymo konkurse 

„BEBRAS“ pateko į II etapą ir šalyje užėmė IV vietą. 
 

Ainas Puidokas ir Brigita Bruškytė, TB1 kl. mokiniai, pateko 
į šalies geriausiųjų 50-uką.  

 

Mokytoja Daiva Bukelytė  ● 

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ                  
INFORMATIKOS IR INFORMATINIO 
MĄSTYMO KONKURSAS „BEBRAS“  

  

Denis Koliasnikovas, I kl. mokinys, laimėjo III vietą ir  atstovaus 
miestui šalies olimpiadoje! 

 
Mokytoja Natalia Ploshenko ● 

RUSŲ K. (MIESTO ETAPAS)               
II-III KL. OLIMPIADA 

II KLASIŲ GRUPĖ 
 

Justas To�las laimėjo III vietą; 
 

III KLASIŲ GRUPĖ 
 

Nojus Vaičiurgis  laimėjo III vietą. 
 
 

Mokytoja Virginija Savickaitė ● 

CHEMIJOS (MIESTO ETAPAS)             
OLIMPIADA 

Neda Mil�nytė, TB1 kl. mokinė, laimėjo III vietą. 
 

Mokytoja Tatjana Sviatkina ● 

NACIONALINĖ ANGLŲ K.                                  
OLIMPIADA  

  

I KLASIŲ GRUPĖ 
 

Neda Mikalauskaitė laimėjo III vietą (mokytoja Kris�na Muraškienė). 
 

II KLASIŲ GRUPĖJE 
 

Neilas Beniušis laimėjo II vietą (mokytoja Kris�na  Muraškienė); 
Barbora Dijokaitė – II vietą (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė); 

Justas To�las – III vietą (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė). 
 

III KLASIŲ GRUPĖJE 
 

Ilzė Kazlauskaitė laimėjo I vietą (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė); 
Austėja Penkauskaitė – III vietą (mokytoja Kris�na Muraškienė). 

 

IV KLASIŲ GRUPĖJE 
 

Gabija Sajenkaitė laimėjo III vietą (mokytojas Aidas Bertulis). ● 

BIOLOGIJOS (MIESTO ETAPAS)                
OLIMPIADA   

 

Nugalėtojais tapo šie mokiniai: 
 

Eimantas Norušai�s, III kl. mokinys (mokytoja Asta Gagilienė); 

Kasparas Gruslys, IV kl. mokinys (mokytoja Lina                 
Michailovienė). ● 

 JAUNŲJŲ FILOLOGŲ (MIESTO                 
ETAPAS) KONKURSAS  

I KLASIŲ GRUPĖ 
 

Guostė Janušauskaitė, IM kl. mokinė, pelnė I laipsnio diplomą, 
Vaiva Petkauskaitė, IA kl. mokinė, –  II laipsnio diplomą, 
Greta Jokimčiūtė, IM kl. mokinė, –  III laipsnio diplomą. 

  
II KLASIŲ GRUPĖ 

 

Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys, pelnė II laipsnio diplomą, 
Dominykas Mykolai�s, IIP kl. mokinys, – III laipsnio diplomą. 

  
Geografijos mokytoją Snieginą Raubaitę.● 

RESPUBLIKINIS                                       
ADVENTUR GEOGRAFIJOS ŽINIŲ                        

KONKURSAS 





 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

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

El. pašto adresas 
ras�ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Nuo spalio 20 d. iki vasario 16 d. vyko             
respublikinis fes�valis „Neužmirštuolė 
gyva“. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos                   

dainorėliai: Emilija Plungytė ir Aistė                     
Dabašinskaitė, Unė Baranauskaitė,               

Kamilė Vasilenko ir Naglis Klungevičius. 

Sveikiname fes�valio „Neužmirštuolė           
gyva“, kurį organizavo Radviliškio                       

savivaldybė, Bendrojo ugdymo įstaigų/
mokyklų grupės nugalėtojus! 

Nugalėtojomis tapo gimnazistės: Emilija 
Plungytė ir Aistė Dabašinskaitė, kurios              

surinko 347 balsus. 

Muzikos mokytoja Ksavera                              
Mankuvienė. ● 

Nuoširdžiai dėkojame interne�niam                           
knygynui hZp://patogupirk�.lt,                                             

padovanojusiam Didždvario gimnazijos                         
bibliotekai ver�ngų knygų.  

Džiaugiamės, kad pasipildė mūsų bibliotekos 
knygų fondas. 

 
Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė 

DĖKOJAME! 



Story telling contest     

 "I have pinned my

dream destination"

Discover 10 countries
imaginary travelling with students



" So why don‘t I meet the       

greeks ?! "

_ author Elzė Šleževičiūtė



"I genuinely hope to get to visit Japan someday ! "

_ author Kamilė Galminaitė



"I think the location that I would enjoy

most would be Montreal City, Canada!"

_ author Jonas Dovydavičius



"I would visit fields, mountains, lakes

and forests of New Zealand"

_ author Žygimantas Daujotas



_ author Gabija Lidytė

The island of Budelli is the perfect

place"



"Beautiful Iceland"

_ author Mireta Šalašidi



"I found out more about South Korean traditions"

_ author Paulina Simonaitytė



"I want to make movies.."

_ authorEmilė Tamulionytė



"Let's visit islands of Maldives!"

_ author Modestas Kundrotas



"Planing to visit New York and Washington DC."

_ author Medas Butkus



I would like to thank

you everyone, who

participated in my stort

telling contest "I have

pinned my dream

destination". I wish all

of you to make your

dreams come true and

one day visit your

favourite places. i

enjoyed reading every

one of your stories. 

Best of luck,

                       Thank you

Sincerely,

Ana Nemsadze

Šiauliai,2021


