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DIDŽDVARIETIS – DIDŽDVARIEČIUI: KAIP ŠIUO METU  
ABITURIENTUI IŠLIKTI MOTYVUOTAM? 

Kovo pradžioje abiturientų klasės valandė-
lėse dalyvavo buvusi Didždvario gimnazi-
jos mokinė Jus�na Poškevičiūtė. 

Jus�na baigė poli�kos mokslų ir kino studi-
jas Ge�ysburgo universitete, JAV, vėliau 
studijas tęsė Centrinės Europos universite-
te Budapešte. Ji yra dirbusi su nevyriausybi-
nėmis organizacijomis Tailande bei Pales�-
noje, Brazilijoje, Vengrijoje bei Junginėje 
Karalystėje. Beveik dešimt metų dirbo kaip 
laisvai samdoma poli�kos apžvalgininkė. 
Šiuo metu Jus�na kuria poli�nę �nklalaidę 
bei dirba švie�mo ir komunikacijų srityje 
nevyriausybinėje organizacijoje Jordanijoje. 
Dar vienas jos projektų yra interne�nis žiniaraš�s bei �nklalaidė psichinės sveikatos, sąmoningumo bei motyvacijos temomis. 

„Labai ačiū kuratorei Jurgitai už pakvie�mą pasidalin� savo pa�r�mi. Baisu pripažin�, bet man pačiai prireikė ne vieno dešimtme-
čio, kad ne �k įgyčiau tam �krų žinių, bet ir peršokčiau tą skardį tarp informacijos ir jos panaudojimo. Jei norime sau padė�, turi-
me nebijo� tokių šuolių. Ir jų �kė�s, gal net ieško�. Visada. Tad labai džiaugiuosi, jei kam galėjau suteik� naujų žinių ir primin�, 
kad labai daug kas gyvenime (net ir pandemijos metu) priklauso nuo mūsų pačių. Viskas prasideda nuo mažų dalykų: nuo žinių 
įgijimo ir žengto žingsnio. Manau, kad kuo daugiau atsakomybės prisiimame už savo veiksmus, tuo laisviau gyvename. Nebū�nai 
lengviau, bet laisviau.“ Jus�na Poškevičiūtė, buvusi Didždvario gimnazijos mokinė ●    

Karan�nas ne �k atėmė, bet ir davė
    2 psl. 

Projektas „Pi dieną švenčiame            
namuose!“    6 psl. 

Realybė, primenan� sapną, mokinių 
darbuose                  15 psl. 

JURGITA DEMBINSKIENĖ, IV KL. KURATORĖ 

 



 

Kovo 24 d. gimnazijoje vyko civilinės saugos stalo pratybos 
„COVID-19 valdymo priemonių vykdymas Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje“. Pratybos buvo organizuotos vadovaujan�s 
gimnazijos Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių 2019
–2012 m. planu. 

Pratybų dalyviai aptarė COVID-19 valdymo priemonių vykdy-
mą gimnazijoje, įsiver�no, kaip gimnazijos bendruomenei 
sekėsi įgyvendin� reikalavimus, nurodytus ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime dėl pagrin-
dinio ir vidurinio ugdymo organizavimo bū�nų sąlygų, disku-
tavo apie tai, kaip pareng� atsakingus gimnazijos darbuoto-
jus �nkamai veik� karan�no sąlygomis gimnazijoje, organi-
zuojant mokinių konsultacijas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pa�kras ir valstybinius brandos egzaminus. 

Pratybose dalyvavusi gimnazijos tarybos pirmininkė, miesto visuomenės sveikatos biuro specialistė Renata Jarašūnienė pateikė 
šiuo metu labai aktualią informaciją apie vakcinavimą. 

Pratybų ver�ntojai pratybų organizavimą ir vykdymą įver�no labai gerai. ●       

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS GIMNAZIJOJE 

ROMUALDA PUPINYTĖ, PRATYBŲ VADOVĖ  

Šiuo metu ne �k mokiniams (kurių emocinei būklei, ma-
nau,  skiriamas nemažas dėmesys), bet ir pedagogams emo-
ciškai labai sunku. Kaip prikel� asmenines galias, kaip save 
motyvuo�, kai tavo pastangos nueina veltui, kai dalis moki-
nių ir vėl neatliko užduočių, kai kalbinami jie neatsakinėja į 
klausimus, yra pasyvūs? 

Kad gautų atsakymus į šiuos ir kitus klausimus, pedagogai 
kovo 15 d. dalyvavo psichologės Astos Blandės kvalifikacijos 
tobulinimo seminare „Mokytojo asmeninių galių laboratori-
ja: gilesnio savęs pažinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos bei 
bendradarbiavimo s�prinimas“. Po įtemptos darbo dienos 
buvo smagu pažais�, atlik� psichologinius testus ir tokiu 
būdu geriau pažin� �ek save, �ek savo kolegą. Pasirodo, iš 

trijų epitetų, apibūdinančių objektą, gali sužino�, kaip tave 
mato ki�, koks esi iš �krųjų ir kaip elgiesi su kitais; iš kaktuso 
istorijos, puolimo-gynimosi pasirinktų strategijų gali sužino� 
savo s�priąsias ir silpnąsias charakterio savybes. Seminaro 
pabaigoje lektorė pakvietė kiekvieną pamąsty�, kuo dienos 
pabaigoje save apdovanosi – klaidų analize, nusivylimu, kad 
nesugebėjai sudomin�, ar pagyrimu, padrąsinimu. 

Žinome, kokie svarbūs santykiai su kitais (mokiniais, jų tė-
vais), bet  dar svarbesni – su savimi.●    

 

MOKYTOJO ASMENINIŲ GALIŲ LABORATORIJA 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

 

 

 



KARANTINAS NE TIK ATĖMĖ, BET IR DAVĖ 

 

Nuotolinis mokymasis daugumai atnešė didžiulių iššūkių, bet 
smagu, kad kartu jis suteikė ir daug iki šiol nepa�rtų galimybių 
�ek mokiniams, �ek mokytojams. Ypač daug išskir�nių galimy-
bių profesiškai tobulė� atsirado anglų kalbos mokytojams. Pa-
saulyje pripažintos leidyklos „Macmillan Educa�on“, „Oxford 
University Press“, „Pearson“, „Na�onal Geographic Learning“ 
pastaruoju metu organizuoja daug virtualių seminarų, paskaitų, 

meistrystės pa-
mokų su gar-
siausiais anglų 
kalbos specia-
listais bei va-
dovėlių auto-
riais. O svar-
biausia, kad at-
sirado galimy-
bė juose daly-
vau� visiems 

norin�ems,  juk viskas yra nemokamai, o ir važiuo� niekur nerei-
kia, pakanka sek� informaciją ir laiku užsiregistruo�. 

Turbūt vienus labiausiai mūsų gimnazijos anglų k. mokytojoms 
įstrigusius virtualius  seminarus vedė „Macmillan Educa�on“ 
leidyklos vadovėlių autorius Davidas Spenceris. Jis yra 
„Gateway“ serijos vadovėlių autorius, o iš jų mokosi milijonai 
mokinių visame pasaulyje. Jau keletas metų ir mūsų gimnazistai 

mokosi iš šio 
vadovėlio, 
džiaugiamės 
aktualiomis jo 
temomis, pras-
mingais teks-
tais, prieinamu 
skaitmeniniu 
turiniu. Per va-
sario ir kovo 
mėnesius vyko 

trys Davido Spencerio seminarai: „Learning to think, thinking to 
learn“, „Social and emo�onal learning (SEL) in the secondary 

educa�on“, „Chat with David Spencer“, kuriuose dalyvavo mo-
kytojos: Daiva Oss, Inga Stonienė, Rūta Alminienė. 

Seminarai buvo nepaprastai informatyvūs, aktualūs (pavyzdžiui, 
apie kri�nį mąstymą, socialinį ir emocinį mokymąsi). Lektorius 
juos iliustravo pavyzdžiais iš savo naujai rašomo vadovėlio, kurio 
medžiagą susipažinimui gavo visi seminaro dalyviai. Po trečio 
vebinaro mokytojai buvo suskirsty� į kambarius, o prie jų kuriam 
laikui prisijungė ir pats Davidas Spenceris. Buvo puiku pabend-
rau� ir su juo, ir su kolegomis iš Ispanijos, Rusijos, Kolumbijos, 
Rumunijos. 

Smagu moky�s iš tokio charizma�ško lektoriaus, kurio paskaitų 
lauki ne mažiau nei gero filmo ar serialo. ●        

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

 



PAMOKA IŠ MAJAMIO APIE MAJAMĮ 

Kovo 19 diena, penktadienis, buvo �krai 
„penktadieniškai“ šven�škas vienai III kl. 
gimnazistų grupei. Pamoką per „Zoom“ 
plaQormą mums vedė dėstytojas Auldair 
Arau iš Majamio! 

Pamokos priešistorė tokia: vienoje anglų 
kalbos mokytojų grupėje ap�kau informa-
ciją apie galimybę savo mokiniams organi-
zuo� pamoką iš Majamio. Tad nieko ne-
laukusi parašiau kalbų mokyklos „Online 
biligual“, įsikūrusios Majamyje (JAV), ats-
tovams. Dėl didelio užimtumo, tvarkaraš-
čių, o, svarbiausia, didelio laiko skirtumo 
šiek �ek užtruko suderin� pamoką. Bet 
man pavyko! 

Mokiniai be kliūčių prisijungė į pamoką, 
kuri buvo informatyvi, įtraukian�, links-
ma. Sužinojome įdomių faktų apie Maja-
mio istoriją, dabarS, kultūrą, bendravome 
su energinguoju dėstytoju Auldair. Be to, 
buvo smagu girdė� �k geriausius atsiliepi-
mus apie mūsų mokinių anglų kalbos ge-
bėjimus. 

„Penktadienio pamoka su mokytoju iš 
Majamio buvo labai smagi. Mokytojo gera 
nuotaika ir nusiteikimas, entuziazmas ir 
susidomėjimas mumis, mokiniais, kėlė 
džiaugsmą ir man pačiai. Nors ir neišmo-
kau daug naujų dalykų, tačiau praplėčiau 

žinias apie Majamį ir pasikroviau gerų 
emocijų.“ Justė Vėgelytė, III kl.●                                                                                                                    

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

INTEGRUOTOS IT IR ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 

Kad pamokos būtų įdomesnės, prasmingesnės, nutarėme su IS 
klasės mokiniais pasižvalgy� po Lietuvą. Integruotose informaci-
nių technologijų bei anglų kalbos pamokose mokiniai, dirbdami 
grupėse, turėjo pareng� lanks�nuką apie tai, kokias vietas, ob-
jektus per penkias dienas rekomenduotų aplanky� svečiui Lietu-
voje, ir, be abejo, pristaty� jį visiems anglų kalba. Įsi�kinome, 
kad integruotų pamokų vedimas ska�na mokinių bendravimą bei 
bendradarbiavimą, mokymąsi daro aktyvesnį, kūrybiškesnį, pa-
deda lengviau teorines žinias susie� su gyvenimiška pa�r�mi. Tai 
įrodė palik� mokinių atsiliepimai „Padlet“ erdvėje. (žr. foto) 

Džiaugiamės kūrybingais mokiniais bei gražiais jų darbais. ●                                                                                                                     

KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA, INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  



 

Nuotolinis mokymas atveria naujas galimybes. Kovo 18 dieną IS 
klasės mokiniai jungėsi į ankstyvą geografijos pamoką, nes jų 
pamokos mokytojas Vaidas Jazdauskas, buvęs didždvarie�s, ve-
dė jiems pamoką iš Naujosios Zelandijos. Vaidą ir mokinius skyrė 
ne �k didžiulis atstumas, bet ir 11 valandų laiko skirtumas. Vai-
das šiuo metu  jau antrus metus dirba ir keliauja po Naująją Ze-
landiją. Jis mielai su�ko mūsų gimnazistams pristaty� šią įspū-

dingą, tolimąją šalį. Tad mokiniai Vaido demonstruojamuose 
nuotraukose pamatė  šios šalies gamtos vaizdus, klausėsi jo pa-
sakojimo apie gyventojus ir jų tradicijas. Gaila, ten esan�s vėly-

vas rudens vakaras neleido mums išvys� vietovės  kraštovaizdžio 
su ugnikalniu. Kitą pamoką mokiniai, įtvir�ndami žinias, paruošė 
Kahoot testus, kuriuos ir išsprendė. 

O štai trečiokai (geografija A lygis) kovo 24 dieną  dalyvavo pa-
mokoje, kurią jiems vedė iš Lietuvos hidrometeorologijos tarny-
bos Vilniuje vyr. specialistė Margarita Kirkliauskaitė. Sinop�kė 
pristatė prognozių ir perspėjimų skyriaus darbo ypatumus ir su-
pažindino su sinop�ko profesija bei jos svarba. 

Tad net nuotolinis mokymas gali suteik� naujų galimybių moki-
niams ir mokytojams. ●       

SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

PAMOKOS KITAIP 

 

IG kl. mokiniai kartu su fizikos mokytoja Rima Valčiukiene minėjo Pasaulinę meteorologijos dieną ir dalyvavo virtualioje paskaitoje 
„Pasaulinė meteorologijos diena“, kurią vedė Šiaulių meteorologijos sto�es vyresnioji stebėtoja Viktorija Kazlauskienė. Ji mokinius 
supažindino su meteorologijos stebėjimu Šiauliuose, Lietuvoje ir pasaulyje. ●       

VIRTUALI PASKAITA 



 

Kovo 14 d.  minėjome neoficialią kasme�nę šventę, skirtą matema�nei kons-
tantai pi paminė�. 

Pi – iracionalusis skaičius, kurio apy�kslė reikšmė yra 3,14. Matema�kos mėgė-
jų Pi diena švenčiama kovo 14 d. („3/14“ datos formate „mėnuo/diena“), nes 3, 
1 ir 4 yra skaičiaus π (pi) pirmosios trys reikšmės. 

Gimnazijos matema�kos mokytojai pakvietė visus bendruomenės narius šią 
dieną švęs� namuose: išsikep� pyragą, jį papuoš� Pi simboliu ir kartu su šei-
mos nariais pasivaišin�. ● 

PROJEKTAS „PI DIENĄ ŠVENČIAME NAMUOSE!“ 

NUOTRAUKOSE IG IR IIG KL. MOKINIŲ KEPTI PYRAGAI                          
MOKYTOJA IRENA ŠUKIENĖ  

 

IA, IIM, III IR TB1 KL. PYRAGŲ NUOTRAUKOS. 
 MOKYTOJA RIMA ERNESTIENĖ  



TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SAVAITĖ „STEAM MOZAIKA“ 

 

RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  

Kovo mėn. 15-19 d. gimnazijoje vyko �ksliųjų mokslų savaitė „STEAM MOZAIKA“.   IA ir IIM klasių mokiniai per matema�kos pa-
mokas atliko projektą „Matema�ka ir ki� STEAM mokslai“. Dirbdami grupėse mokiniai turėjo pasirink� vieną mokomąjį dalyką ir 
pateik� konkrečių pavyzdžių, kiek juose yra matema�kos. Nors trumpinys STEAM apima daugiau �ksliuosius mokslus, mokiniai 
atrado matema�kos ir kituose dalykuose, pavyzdžiui, muzikoje, fiziniame ugdyme. 

Mokinių refleksijos: 

„Šis projektas man labai pa�ko ir buvo asmeniškai aktualus. Pa� lankydama dailės mokyklą, niekada nepagalvojau, kad viskas 
mene yra taip susiję su matema�ka. Darbas grupėje buvo produktyvus, visi aktyviai rinkome informaciją, gebėjome ją pasiskirs-
ty�. Su sunkumais nesusidūriau, o atvirkščiai – viskas pavyko puikiai.“ Jorė.  

„Lankiau muzikos mokyklą, bet niekad nebūčiau pagalvojusi, kiek kartų joje naudojau matema�ką ir skaičiavimus. Todėl ieško� 
informacijos buvo labai įdomu ir smagu.“ Ieva 

„Šis projektas man labai pa�ko. Buvo įdomu sužino�, kaip su įvairiomis sri�mis susijusi matema�ka. Matema�kos žinių panaudo-
jimas fotografijoje, mane nuoširdžiai nustebino. Mūsų grupės darbas buvo labai sistemizuotas, greitas ir kokybiškas. Su sunku-
mais nesusidūriau. “ Dominyka ●    



 

 

NET AŠTUONI DIDŽDVARIEČIAI DALYVAVO TARPTAUTINĖJE   
KONFERENCIJOJE „MOKSLEIVIŲ MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ IR EKONOMIKOS PROJEKTINIAI DARBAI“ 

PARENGĖ IT MOKYTOJA DAIVA BUKELYTĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJAI: EUGENIJUS BUIVYDAS,  
RIMA ERNESTIENĖ, IRENA ŠUKIENĖ  

Dėkojame didždvariečiams, kurie puikiai reprezentavo gimnaziją, 
pristatę savo projektų darbus tarptau�nėje konferencijoje. Kovo 
5 d. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos ir Vilniaus universiteto 
Šiaulių Akademijos organizuotoje nuotolinėje konferencijoje 
mūsų gimnazistai pristatė šiuos projektus: 

AR STIPRUS JŪSŲ SLAPTAŽODIS? – Jonas Rudnickas, TB1 kl. moki-
nys, mokytoja Daiva Bukelytė. 

PRANEŠIMO KODAVIMO–IŠKODAVIMO JAVA TAIKOMOJI PROG-
RAMA – Brigita Bruškytė, TB1 kl. mokinė, mokytoja Daiva Bukely-
tė. 

IB MOKINIO BAIGIAMOJO PAŽYMIO SKAIČIUOKLĖ – Ainas Puido-
kas, TB1 kl. mokinys, mokytoja Daiva Bukelytė. 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS SUDARANT LYGČIŲ SISTEMAS (INTE-
GRUOTAS MATEMATIKOS, IT, ANGLŲ K. PROJEKTAS) – Algita Ar-
malaitė, Barbora Bakutytė, I kl. mokinės, mokytoja Rima Ernes-
�enė. 
MOKSLEIVIŲ POMĖGIAI PAGAL ZODIAKO ŽENKLĄ – Vakarė Bru-
žaitė, Agnė Abromavičiūtė, III kl. mokinės, mokytojas Eugenijus 
Buivydas. 

KAS BENDRA TARP DAILĖS IR MATEMATIKOS – Lėja Margytė, II kl. 
mokinė, mokytoja Irena Šukienė. 

Mokinių atsiliepimai apie konferenciją: 

„Konferencijoje pristaty� pranešimai buvo įdomūs ir informaty-
vūs. Džiaugiuosi, kad dalyvavau, nes ne �k įgijau naujų žinių, 
bet  ir pa� pasidalijau  savo pa�r�mi.“ Brigita 

„Konferencija buvo įdomi ir naudinga – �ek  įvairių pranešimų 
pristatyta. Iš kiekvieno jų sužinojau kažką naujo apie šiuolaikinį 
pasaulį. Tikrai nesigailiu, kad dalyvavau konferencijoje.“ Ainas  

„Konferencijoje išklausėme įvairiausių projek�nių darbų, didžiau-
sią įspūdį paliko sta�s�kos tema pareng� projektai. Pristaty� 
savo darbą sekėsi visai neblogai, labai ver�name prof. dr. Rena-
tos Macai�enės komentarus po mūsų pristatymo. Džiaugiamės, 
kad patobulinome viešojo kalbėjimo, komandinio darbo įgūdžius, 
pagilinome sta�s�kos žinias, išmokome pritaiky� naujas formu-
les ir dary� išvadas. Didžiausias iššūkis, rengiant projektą, – for-
mulių pritaikymas, tačiau  kartu su matema�kos mokytoju E. 
Buivydu visi sunkumai buvo įveik�. Ši konferencija – erdvė  moki-
niams pademonstruo� projektus, rengiamus �ek pamokose, �ek 
po pamokų.“ Agnė ir Vakarė ●  



KURIAME KRYŽIAŽODŽIUS 

 

EUGENIJUS BUIVYDAS, MATEMATIKOS MOKYTOJAS, IR KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA  

Tradiciškai kovo 14–21d. gimnazijoje vyko 
Tiksliųjų mokslų savaitė, kurios metu mate-
ma�kos, IT mokytojai organizavo netradicines 
pamokas. Viena jų – IS klasei vesta integruota 
pamoka „Kryžiažodžių kūrimas panaudojant 
matema�nes ir IT sąvokas”. Kaip pavyko pa-
moka, rodo mokinių refleksijos: 

„Sekėsi puikiai,  labai didžiuojamės savo re-
zultatu. Pasiskirstėme darbais, visi atliko tai, 
kas buvo skirta. Norėtume tokių pamokų daž-
niau (kartą ar du per mėnesį). Manome, kad 
matema�ka ir informa�ka – labai ar�mi mo-
komieji dalykai“. 

„Kuriant kryžiažodį, mūsų grupei sekėsi visai 
neblogai. Viskas pavyko, nors gana sudė�nga 
ras� įvairių sąvokų, susijusių su matema�ka. Pasiskirstėme darbais, todėl visi grupės nariai prisidėjo prie kryžiažodžio kūrimo. Buvo 
įdomu ir smagu bendrau� bei dirb� kartu. Tokio �po pamokos mums labai pa�nka“. 

„Darbą atlik� sekėsi gerai, viskas vyko pakankamai sklandžiai. Įdomu buvo galvo� klausimus. Dirb� komandoje visada smagu – suta-
rėme puikiai. Daugiau tokių pamokų!“ ●    

 

 

DIDŽDVARIEČIAI PROJEKTE „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO VAIKAI“ 

NEDA MILTINYTĖ, TB1 KL. MOKINĖ  

Džiaugiamės, kad jau antras gimnazistas savo 
jėgas išbandė LRT televizijos projekte – 
šįsyk TB1 kl. mokinė Neda Mil�nytė. Šaunuo-
lė! 

Vasario 11 d.  man buvo ypa�nga karan�no 
diena, nes gavau progą dalyvau� televizijos 
projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. 
Nusprendžiau save išbandy� šiame žaidime ir 
susirung� su kitais Lietuvos vienuoliktokais. 
Manau, kad tai puiki galimybė įgy� naujos 
pa�r�es bei smagiai praleis� laiką. Taip ir 
nu�ko! Gavau didelę dozę adrenalino, sma-
giai pasivaržiau su senais draugais, susiradau 
naujų ir dar gavau progą dalyvau� istorinia-
me vienuoliktokių merginų finale. 

Linkiu ir ki�ems didždvariečiams kada nors 
išbandy� savo jėgas šiame žaidime. Juk mes� 
sau iššūkius – tai geriausias būdas aug� ir 
tobulė�!●    

 



 

Kovo 15 d. gimnazijos mokinių komanda (III kl. mokiniai): Nome-
da Bijeikytė, Evita Burnickytė, Iveta Čeliauskaitė, Matas Dudėnas 
ir  Matas Grikštas, dalyvavo Šiaulių policijos bendruomenės pa-
reigūnų organizuotame teisinių žinių konkurse „TEMIDĖ“, kuria-
me dalyvavo net 16 komandų. Mūsų  gimnazistai pelnė garbingą 
IV vietą.  

Mokinių mintys apie konkursą: 

„Jau buvau dalyvavusi šiame renginyje ir anksčiau, tad jis man 
nebuvo naujiena, nors  šiemet konkursas buvo šiek �ek kitoks, 
juk vyko nuotoliniu būdu. Buvo labai smagu paįvairin� savo kas-
dienybę. Su komanda dalyvavome trijuose klausimų etapuo-
se (naudojomės „Kahoot“ programėle). Mano nuomone, pasiro-

dėme �krai šauniai. Mes ne �k smagiai bei turiningai praleidome 
laiką, bet ir pasisėmėme naujų žinių. Dirb� komandoje – man 
visada smagu, tad �krai su�kčiau dalyvau� šiame renginyje ir 
kitais metais.“ Nomeda Bijeikytė 

„Dalyvau� „Temidėje“ įdomu ir naudinga. Būdama pirmokė, da-
lyvavau šiame konkurse, tad žinojau, kokio pobūdžio klausimų 
galiu �kė�s. Net buvo keista, jog daugelį jų prisimenu. Buvo sma-
gu pasi�krin� turimas žinias. Galbūt šis konkursas mane paska-
�ns dar kartą permąsty� savo studijų pasirinkimą? Galbūt. 
Bet  žinau viena, jog kitais metais �krai  dalyvausiu.“ Evita Burnic-
kytė ● 

 

TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSAS „TEMIDĖ“ 

DANGUOLĖ NARAVECKIENĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

 

Buvęs gimnazijos auklė�nis Marius Balvočius mūsų mokyklai pa-
dovanojo nevyriausybinės ne pelno siekiančios kultūros organiza-
cijos Lietuvos kultūros poli�kos ins�tuto ir ,,Kultūros“ leidyklos 
išleistas knygas: nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, 
architekto dr. Napalio Kitkausko knygą ,,Vilniaus arkikatedros po-
žemiai“ ir  istoriko, etnologo prof. Liberto Klimkos knygą ,,Vilniaus 
rotušė ir jos laikrodis“, kurios visuomenei buvo pristatytos Lietu-
vos mokslų akademijoje. 

Šios knygos yra i�n aktualios šiandien, juk 2020 metai Unesco 
buvo paskelb� pasaulio paveldo Lietuvoje metais.  Džiaugiamės, 
kad mūsų gimnazijos bendruomenė turės puikią galimybę skaity� 
šias knygas ir  pažin� visai žmonijai svarbų kultūros paveldą. 

Labai dėkojame M. Balvočiui už šią dovaną. ●       

DOVANA GIMNAZIJOS BIBLIOTEKAI 

PAGAL INSTITUTO DIREKTORIAUS ANTANO STAPONKAUS LAIŠKĄ GIMNAZIJAI  

 



REALYBĖ, PRIMENANTI SAPNĄ, MOKINIŲ DARBUOSE 

JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA 

Dabar, praėjus kuriam laikui ir iki galo įver�nus I pusmečio rezultatus, galiu drąsiai teig�, kad didžiausią įspūdį antrokams paliko anali-
zuotas siurrealizmas, XX a. 3–5 dešimtmečio meninis ir kultūrinis judėjimas, siekęs išlaisvin� žmogaus kūrybines, pasąmonines galias, 
neigęs bet kokį racionalumą, sąmoningumą ir realumą. Siurrealistų kūriniai pasižymi sapniška nuotaika, darbuose apstu keistų ir protu 
nesuvokiamų sugre�nimų, realybę iškreipiančių motyvų. 

Savaip interpretuo� krypS – �krai ne pa� lengviausia užduo�s, nes išlieka visiška ar bent dalinė kopijavimo �kimybė, kuri trukdo skleis-
�s laisvam ir nevaržomam kūrybiškumui, bet antrokai – �kri šaunuoliai – kopijuo� nė nebandė, o paklaus�, kaip jiems pavyko išveng� 
pagundos tai dary�, atsakė, kad dabar�nė realybė ne taip jau retai primena nesibaigianS sapną… Ir aš negaliu su jais nesu�k�. 

Tikimės, kad siurrealizmu alsuojan� II klasių mokinių kūrybinių darbų paroda leis jums į pasaulį ar save pažvelg� visai kitu rakursu. 

Gražaus ir smalsaus žiūrėjimo!●  



Šiais mokslo metais,  po metų pertraukos, 
gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Dan-
guolė Kukla su mokiniais dalyvavo Tarptau-
�niuose jaunimo debatuose. Tiek mokyto-
ja, �ek projekte norintys dalyvau� mokiniai 
mokėsi debatų struktūros ir taisyklių, daly-
vavo tarptau�niuose mokymuose, susi�ko 
su alumnais.  Vokiški debatai labai skiriasi 
nuo angliškų ar lietuviškų, tad pasimoky� 
buvo ką, o ir vokiečių kalba mokiniams yra 
antroji užsienio kalba. 

Kovo 18 d. nuotoliniu būdu vyko tarpmo-
kykliniai regioniniai debatai, kuriuose mūsų 
gimnazijai atstovavo III kl. mokinys Medas 
Radišauskas ir TB1 kl. mokinė Neda Mil�-
nytė. Abu mokiniai pasirodė puikiai. 

Meda Mil�nytė tapo regioninio finalo nuga-
lėtoja  ir pateko į nacionalinį pusfinalį, kuris vyks balandžio 26 d.  Iki to laiko Meda turės galimybę  dalyvau� nuotolinėse Bal�jos 
šalių debatų pratybose. ● 

TARPTAUTINIAI JAUNIMO DEBATAI 

DANGUOLĖ KUKLA, VOKIEČIŲ K. MOKYTOJA  

Kovo 16 d. DofE programos dalyviai daly-
vavome susi�kime su žygių vadovu, skau-
tu Giedriumi Girdvainiu. Bronzos ženkle-
lio siekian�eji turime ypač daug dėmesio 
skir� žygio planavimui, juk žygis vyks 
mūsų gyvenime pirmą kartą. Kalbėjomės 
ilgai, bet įdomiai. Vadovas mums papasa-
kojo apie žygius, galimas kliū�s, patarė, 
kaip pasiruoš�, kad žygyje nekiltų neiš-
sprendžiamų problemų, akcentavo, kokį 
maistą vertėtų rink�s, kokius daiktus yra 
pro�ngiausia pasiim� į žygį. 

Be to, vadovas papasakojo įvairių istorijų iš savo žygių – buvo labai įdomu klausy�s. Taigi turėjome puikų ir naudingą laiką su sve-
čiu, įgijome daugiau naudingų žinių. ● 

DOFE PROGRAMOS DALYVIAI RUOŠIASI PIRMAJAM ŽYGIUI 

 

GUSTĖ KRIAUČIŪNAITĖ, DOFE DALYVĖ  

 



Juozapinės – kovo 19 d. vykstan� pavasario  šventė.  Šv. 
Juozapas – šeimos globėjas, ginan�s socialinį teisingu-
mą, todėl jam nuo seno meldėsi vargšai, neturtėliai. Tą 
dieną buvo priimta daly� labdarą. Jis buvo pagerbiamas 
savo pa�es profesijos atstovų – stalių, dailidžių, įvairių 
amatų meistrų. Šios vardo dienos proga perkamos gėlės 
nešamos Juozams ir Juzefoms pasveikin�. Nuo Juozapi-
nių jau rengiamasi pavasario darbams. Lietuvoje šią die-
ną švenčiama Pempės diena, o Šiaulių Didždvario gimna-
zijoje jau daugiau nei penkerius metus yra sveikinami 
mokyklos darbuotojai (valytojos, kiemsargis, valgyklos 
darbuotojos ir kt.), kurie prisideda prie mokyklos bend-
ruomenės gerovės ir grožio. 

Šiais metais mokinių savivalda darbuotojams skiria Svei-
kinimų koncertą. Kviečiame jį pažiūrė�. 

h@ps://youtu.be/kIC7qihgOZA 

Sveikiname visus mokyklos darbuotojus ir linkime jiems sveikatos ir s�prybės!●  

SVEIKINAME GIMNAZIJOS DARBUOTOJUS SU JUOZAPINĖMIS! 

 

Kovo 11–oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tą 
dieną 1990 metais Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas 
pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.  

Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių seimas sveikina visus 
gimnazijos bendruomenės narius su šia švente.  Linkime bū� 
patrio�škiems, pilie�škiems ir mylin�ems savo šalį.  

 

Kviečiame dalyvau� apklausoje ir smagiai praleis� laiką. 

Apklausą galite ras� čia:  

h@ps://forms.gle/wAmHKsFVMmt9EHev6 

Pasižiūrėkite mūsų sukurtą sveikinimą.  

https://youtu.be/ea9OzRAKl08  

Gražios šventės! ● 

KOVO 11–OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA 

SIMONA MICKUTĖ, MOKINIŲ SAVIVALDOS ATSTOVĖ  

SIMONA MICKUTĖ, MOKINIŲ SAVIVALDOS ATSTOVĖ  

 



Meda Nikalajevaitė, IIA kl. mokinė, laimėjo I vietą; 

Nerilė Janauskaitė, III kl. mokinė, – II vietą; 

Ugnė Seduchinskytė, IG kl. mokinė, – III vietą. 
 

Mokytoja Živilė Muzikevičiūtė ● 

ESĖS KONKURSAS  
„AR SUNKU BŪTI PILIETIŠKAM?“  

 

III VIETA 

Mes, jauni žmonės, turime didžiuo�s savo 
šalies praei�mi, jos istorija, kur� dabarS  ir 
�kė� atei�mi. Mylė� savo kraštą – tai 
džiaugsmas, laimė. 

Mano tė�s – karys. Jo profesija – jo gyve-
nimo būdas, tad meilė Tėvynei jam �krai 
nėra tuš� žodžiai. Pasak tėčio, norint bū� 
pilie�škam, neužtenka noro, reikia daug 
pastangų, valios ir ryžto. Manau, bū�na 
švęs� valstybines šventes, dary� prasmin-

gus darbus miestui, mokyklai, šeimai, kla-
sei. Juk kaip smagu padė� draugui, pasa-
ky�, kad jis tau rūpi. Smagu bū� atsakin-
gam už miestą, kuriame gyveni, mokyklą, 
šeimą… 

Pilie�škas žmogus – savo šalies patriotas. 
Džiaugiuosi, kad gyvenu Lietuvoje, di-
džiuojuosi savo šalimi, tuo, kad esu Lietu-
vos pilietė. Valstybinės šventės man yra 
labai svarbios. Smagu maty�, kai suplevė-
suoja trispalvės vėliavos, širdį užvaldo 

neapsakomas jausmas. Tokiomis dienomis 
aš visada suvokiu, kaip svarbu mylė� ir 
saugo� Tėvynę. Tai kiekvieno �kro lietuvio 
pareiga. 

Ugnė Seduchinskytė, IG kl. mokinė 

I VIETA 

Pilie�škumas. Šį žodį girdime daugybę kar-
tų. Per pamokas, šventes, gatvėje, namuo-
se… Bet ar kažkas žino, kas yra tas pilie�š-
kumas, juk kiekvienas jį suprantame kitaip. 
Pavyzdžiui, kas yra meilė, lyg ir žinome, 
nors vis �ek suprantame skir�ngai. Vienas 
akcentuos meilę vienas kitam, kitas – Tėvy-
nei. 

Mano sesė yra gimusi ne Lietuvoje, bet 
nepažįstu kito žmogaus, kuris taip mylėtų 
Lietuvą. Dabar jai 11 metų. Prisimenu, kai 
jai buvo ketveri, ji, pamačiusi, 
kad  kaimynai tau�nės šventės proga jau 
iškėlė vėliavą,  ėmė  šauk�, bar�s, kal�n�, 
kodėl mūsų šeima tokia nepilie�ška. Kas 
antrą dieną repetavo, kad teisingai išmoktų 

giedo� Lietuvos himną. Ir jai pavyko! Savo 
skruostus išsipaišydavo ne vaivorykštės 
(kaip tai darė dažnas jos bendraamžis), bet 
trispalvės spalvomis. Būdama penkerių, ji 
labai susirūpino, kodėl žmonės meta šiukš-
les ant žemės, kai netoliese yra šiukšliadė-
žė. Ji net nepažįstamam suaugusiam žmo-
gui (be abejo, sukaupusi visą  drąsą), liep-
davo šiukšlę pakel� ir išmes� ten, kur rei-
kia. 

Didžiuojuosi, kad turiu tokią sesę, kuri be-
namiui  a�duos savo pietus, kuri myli visus 
gyvūnėlius, kuri Vasario 16-ąją traukia dai-
ną „Laisvė“, kuri visada vyresniam žmogui 
padės paneš� pirkinių krepšį, užleis savo 
vietą autobuse. Ji �kra Lietuvos pilietė. Ar 
jai sunku bū� pilie�škai? Ji turbūt net tokio 
klausimo nesuprastų. Sesė savo darbais 

motyvuoja ne �k mane, visus, kas ją pažįs-
ta. Seniau man būdavo nedrąsu priei� prie 
žmogaus ir pasiūly� savo pagalbą, tai suži-
nojusi sesė, man pasakė: „Meda, gerų dar-
bų nereikia bijo�!“  Sesės dėka tampu pilie-
�škesnė, geresnė. Kažkada  aš ją mokiau, 
kas yra vėliava, ką jos spalvos mums reiš-
kia, kas yra himnas, kas jį sukūrė. Dabar aš 
esu jos mokinė. 

Tad paklauskite savęs, ar sunku bū� pilie-
�škam, jeigu mano mažoji sesutė tokia yra 
nuo ketverių? Jeigu manęs paklaustų, kas 
man yra pilie�škumas, aš atsakyčiau, kad 
tai mano sesė Miglė, mergaitė, pilna meilės 
ne �k žmonėms, gyvūnams, bet ir savo 
Tėvynei. 

Meda Nikalajevaitė, IIA kl. mokinė 

II VIETA 

Turbūt daugeliui vis dar neaiški pilie�šku-
mo sąvoka. Tai pilie�škas pilie�s ar �esiog 
aktyvus gyventojas, pilie�nės visuomenės 
narys ar �esiog šalies gyventojas? Tokie 
apibūdinimai, matyt, suklaidintų bet kurį 
žmogų. Būtent todėl svarbu išsiaiškin� pi-
lie�škumo prasmę. Taigi, ką reiškia bū� 
pilie�škam ir ar sunku juo bū�? 

Dažnai painiojame sąvokas: pilie�s ir pilie-
�škumas. Remian�s leidiniu, skirtu plačiajai 
visuomenei, „Pilie�škumas ir pilie�nė vi-
suomenė“ (2012), sąvoka pilie�škumas 
aiškinama kaip naudojimasis teisėmis ir 
atsakomybe, kurios susijusios su buvimu 
arba tapimu tam �kro vieneto nariu, o bū� 
piliečiu – tai priim� tos valstybės esamą 
teisinę kultūrą ir prisiim� tam �kras parei-

gas, apibrėžtas įstatymais. Bū� pilie�škam 
reiškia prisiim� daugiau pareigų nei įparei-
goja įstatymai ir bū�  aktyviam: domė�s 
šalies socialine, kultūrine ir poli�ne aplin-
ka. Kitais žodžiais tariant, bū� aktyviu pilie-
čiu (arba pilie�škam), vadinasi, nekel� 
klausimo „Kam man to reikia?“, o prisidė� 
prie šalies, miesto, mokyklos gyvenimo 
kūrimo, kei�mo ar tvarkymo. 

Mano nuomone, pilie�škumas – tai daug 
daugiau negu asmenų išrinkimas, kuriems 
bus suteikta teisė valdy� mūsų šalį, ar him-
no giedojimas per kiekvieną Lietuvos šven-
tę. Pilie�škumas – tai lyg į kraują įaugę. 
Kartais net keista, kaip žmonės gali bū� 
nepilie�ški. Tai lyg paniekinimas tų, kurie 
�ek metų kovojo už tai, ką turime dabar. 
Juk reikia �ek nedaug, niekas neliepia var-

dan šalies auko� gyvybę. Užtenka džiaug�s 
savo šalies gabiais žmonėmis, jų drąsa, 
gerb� istoriją. 

Bū� pilie�škam �krai nėra sunku, sunkiau 
yra niekin� tą vietą, kurioje gimei ir augi. 
Pilie�škumas man  neatsiejamas nuo žo-
džio Lietuva. Pažindama ir suprasdama 
savo Tėvynės istoriją, niekad nedrįsčiau 
pasaky�, jog esu nepilie�ška. Vasario 16-oji 
ir Kovo 11-oji – tai ne �k dienos, kai neina-
me į darbą ar mokyklą, tai dienos, kai prisi-
mename to meto istorinius faktus, žmones, 
kurių dėka esame laisvi, kupini vil�es ir 
noro gyven�. 

Man bū� pilie�škai yra nesunku ir nema-
nau, kad kažkam  gali bū� sunku. 

Nerilė Janauskaitė, III kl. mokinė 



IG ir IIG klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus TECH kuruojamoje nuotolinio ugdymo programoje ,,Atei�es inžinerija“. Ši programa orien-
tuota ne �k į STEAM dalykinių, bet ir į bendrųjų kompetencijų ugdymą. Kovo 5 d. didždvariečiai kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis 
Vilniaus TECH žiemos sesijoje pristatė darbus: 

„Atei�es miestas: aplinkos apsauga“  srauto grupėje  darbą „Žolinio augalo, kelių priežiūros druska užterštame dirvožemyje, augimo 
tyrimas“ pristatė Gabija Poškevičiūtė, Rugilė Kančiauskytė, II G kl. mokinės, „Žalioji dėžė“ – Ema Andrijauskaitė, Enrika Jasulaitytė, II G 
kl. mokinės; 

„Biomedicinos inžinerija“ srauto grupėje darbą „Pirmieji žingsneliai į biomedicinos inžineriją“ pristatė Vilius Beržinis, Benas Umbrasas, 
Emilė Juknaitė, Lina Juknaitė, Agnė Kapitanskytė, Vidmantė Mauragaitė, I G kl. mokiniai.● 

„ATEITIES INŽINERIJA“ ŽIEMOS SESIJA 

VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA, IR RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet KTU Cheminės technologijos fakultetas organizavo respublikinį 
akademiko Jono Janickio chemijos konkursą, skirtą 8–12 klasių mokiniams. Konkurso �kslas – 
sudomin� jaunimą chemijos mokslu, suteik� jiems galimybes įver�n� savo žinias bei susipažin-
� su Cheminės technologijos fakultetu. 

Jau antrus metus šis konkursas vyksta virtualioje erdvėje ir jame dalyvau� gali visi norintys. 
2020 m. dalyvavo daugiau kaip pusę tūkstančio šalies mokinių! Šiais, 2021 metais, sulauktas 
dar didesnis susidomėjimas! 

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijai atstovavo Simona Mickutė, Neilas Beniušis ir Justas To�las, 
kurių rezultatai aukštesni nei respublikos. Didžiuojamės jų pasiekimais!● 

J. JANICKIO CHEMIJOS KONKURSAS 

VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA  



Kovo 18–20 d. vyko 53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Dalyvau� baigiamajame šalies etape buvo pakvies� net penki 
mūsų gimnazijos mokiniai: Neda Mikalauskaitė (I kl.),  Justas To�las, Barbora Dijokaitė, Neilas Beniušis (II kl.) ir Ilzė Kazlauskai-
tė (III kl.). 

Pirmą olimpiados dieną dalyviai turėjo atlik� teorines užduo�s ir testą, antrą – net keturis laboratorinius darbus. Vakarais olim-
piados dalyviai buvo kviečiami į protmūšius, stalo žaidimus. 

Mokinius olimpiadai ruošusios mokytojos: Kris�na Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė, dalyvavo paskaitoje „Molekulių vizu-
alizavimas programa Avogadro“ (lektorius doc. Kęstu�s Aidas). 

Tikimės, kad didždvariečius lydės sėkmė!● 

DIDŽDVARIEČIAI RESPUBLIKINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

REGIONINĖ EKONOMIKOS IR VERSLO OLIMPIADA 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

Jau keletą metų mūsų gimnazijoje vyksta Lietuvos moki-
nių ekonomikos ir verslo regiono etapo olimpiada, kuri 
šiais metais dėl  karan�no buvo organizuota nuotoliniu 
būdu. Mokiniai, gavę užduo�s iš Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švie�mo centro, dirbo namuose ZOOM plaQor-
moje. 

Šiaulių regiono ekonomikos ir verslo olimpiadoje dalyvavo 
24 9–12 klasių mokiniai iš Kelmės raj. J. Greičiūno, Rasei-
nių raj. Prezidento Jono Žemaičio, Šiaulių J. Janonio, 
Didždvario, Lieporių, Šiaulių universite�nės gimnazijų. 
Mūsų gimnazijai olimpiadoje atstovavo didžiausias dalyvių 
skaičius – net 7. Visiems didždvariečiams olimpiadai padė-
jo pasiruoš� ekonomikos mokytoja Diana Virbickaitė. 

Porą valandų mokiniai, stebimi stebėtojų, atliko jiems 
skirtas užduo�s. Vykdant olimpiadą, nesklandumų nekilo, 
nes bendradarbiaujant su miesto švie�mo centru, olimpiadai buvo pasiruošta gerai. 

Daugiausiai taškų surinkę mokiniai pateks į respublikinę Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadą, kuri vyks Vytauto Di-
džiojo universitete balandžio 23 dieną.  ● 

 
 

Medeinė Patkauskaitė, IV kl. mokinė, laimėjo III vietą. 
Mokytoja Diana Virbickaitė  

 



„ŽALIOJI OLIMPIADA“ VĖL KVIEČIA PRIIMTI APLINKOSAUGINĮ IŠŠŪKĮ 

 

Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytoja Virginija Savickaitė su 
moksleiviais „Žaliojoje olimpiadoje“ dalyvauja nuo pat kon-
kurso pradžios. 

„Pa� konkurso idėja – labai šauni. Mes turime pradė� galvo�, 
kaip mes gyvenam. Vaikams sakau: kai žmonės tyčiojasi iš gam-
tos, dabar pastaruosius metus gamta nusprendė pasityčio� iš 
mūsų,“ – samprotavo chemijos mokytoja. 

Moksleiviai taip įsitraukia į šio konkurso užduo�s, kad vos užbai-
gę vieną olimpiadą jau svarsto, kad reikės dalyvau� ir kitąmet. 
„Ir vaikų įpročiai dalyvaujant šiame konkurse – keičiasi. Jie jau 
nebeperka kavos vienkar�niuose puodeliuose (kas buvo net 
madinga), nesipuikuoja gazuotų gėrimų buteliukais. Atsineša 
vandens gertuvėse. Atsineša savo puodelius,“ – pastebėjo V. 
Savickaitė. 
Dalyvaudami žaidime moksleiviai visuomet siekia įtrauk� į veik-
las mokyklos bendruomenę. Mokytoja prisimena iniciatyvą su-
rink� mokykloje nebereikalingą makulatūrą – dalis knygų ir do-

kumentų buvo surinkta iš bibliotekos bei kabinetų, tačiau moky-
tojai paragino  visų klasių moksleivius nebereikalingas knygas 
atneš� į mokyklą, o vėliau makulatūrą surinko atliekų perdirbė-
jai. Mokykla turi ir tradicijų, suteikiančių naudą bendruomenei, 
pavyzdžiui, sutvarky� šalia besidriekiančią kaštonų alėją, surink-
� šiukšles, sugrėb� lapus. 

„Kai aplink gražu – tuomet ir šiukšlės nesinori numes�,“ – pas-
tebėjo mokytoja V. Savickaitė. 

Ji prisimena tuos metus, kai į finalą buvo galima nuvyk� į Vilnių, 
o vos baigę žaidimą moksleiviai pareikšdavo: „Kitąmet – vėl 
dalyvaujam!“ 
„Toks entuziazmas �k įrodo, kad moksleiviams yra įdomu. Jie 
nesako, kad reikia daug moky�s, važiuoja ir dalyvauja. Tuomet 
ir mes džiaugiamės. Be to, olimpiados užduotys leidžia vėliau 
pritaiky� savo žinias prak�škai,“ – pastebėjo chemijos mokyto-
ja.  

ZALIASISTASKAS.LT INFORMACIJA 

PRAĖJĘ METAI PARODĖ, KAIP GREITAI MUMS ĮPRASTA 
SITUACIJA GALI APSIVERSTI AUKŠTYN KOJOMIS. IR JEI 
KOVOS SU PANDEMIJA BŪDĄ JAU DAUGIAU MAŽIAU 
RADOME, TAI VISA EILĖ APLINKOSAUGINIŲ, DARNAUS 
VYSTYMOSI, TARŠOS PROBLEMŲ VIS DAR REIKALAUJA 
PASUKTI GALVĄ. TODĖL JAU PENKTUS METUS PAKUO-
ČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA „ŽALIASIS TAŠKAS“ IR 
APLINKOSAUGINĖ INICIATYVA „KITA FORMA“ VYRESNIŲ 
KLASIŲ MOKSLEIVIUS KVIEČIA Į „ŽALIĄJĄ OLIMPIADĄ“. 
MOKSLEIVIAI SKATINAMI PATYS DOMĖTIS APLINK EGZISTUOJANČIOMIS PROBLEMOMIS, SIŪLYTI ĮVAIRIŲ APLINKOSAUGOS 
PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS, ĮSITRAUKTI Į POKYČIUS IR JAIS UŽKRĖSTI VISĄ MOKYKLOS BENDRUOMENĘ. 

KONKURSU SIEKIAMA UGDYTI 8–11 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ EKOLOGINĮ SĄMONINGUMĄ IR VERTYBINES NUOSTATAS, DAUGIAU-
SIA DĖMESIO SKIRIANT DARNAUS VYSTYMOSI, ŽIEDINĖS EKONOMIKOS, ATSAKINGO VARTOJIMO, ATLIEKŲ TVARKYMO (IR 
SVARBIAUSIA – PERDIRBIMO!) TEMOMS. 

 

„ŽALIOSIOS OLIMPIADOS ODISĖJOS“ FINALE I–ĄJĄ VIETĄ IŠKOVOJUSI KOMANDA LAIMĖS PAGRINDINĮ PRIZĄ – KELIONĘ, 
 II–OS IR III–IOS VIETŲ NUGALĖTOJAI – KITUS APLINKOSAUGINĮ PAŽINIMĄ TĘSTI SKATINANČIUS PRIZUS.  

SUSIDOMĖJUSIEJI KVIEČIAMI REGISTRUOTIS IR SEKTI „ŽALIOSIOS OLIMPIADOS ODISĖJOS“ PASKYRAS SOCIALINIUOSE  
TINKLUOSE „FACEBOOK“ IR „INSTAGRAM“. ● 



 

I–II klasių grupė 

Daina Zalogaitė, IIM kl. mokinė, laimėjo I vietą; 
Jonas Dovydavičius, IIM kl. mokinys, laimėjo II vietą. 

 Mokytoja Jūratė Šimkuvienė ● 

KONKURSAS  
 „MANO SVAJONIŲ PROFESIJA“  

 

I klasių grupė 
 

Mykolas Kazanavičius, IG kl. mokinys, laimėjo I vietą; 
Greta Jokimčiūtė, IM kl. mokinė, ir Matas Gabriūnas, IS kl.                  

mokinys, – II vietą; 
Vaiva Petkauskaitė, IA kl. mokinė, ir Milda Statkutė, IP kl.                 

mokinė, – III vietą. 
 

 II klasių grupė 
 

Neilas Beniušis, IIP kl. mokinys, laimėjo I vietą; 
Dominykas Mykolai�s, IIP kl. mokinys, – II vietą. 

  

III klasių grupė 
 

Rusnė Medžiaušytė, IIIa kl. mokinė, laimėjo I vietą; 
Gabrielė Mataitė, IIIb kl. mokinė, – II vietą; 

Austėja Penkauskaitė, IIIc kl. mokinė, – III vietą. 
  

IV klasių grupė 
 

Titas Burneckas, IVc kl. mokinys, laimėjo I vietą; 
Mantvydas Tamulis, IVd kl. mokinys, – II vietą.  

 

Mokytoja Sniegina Raubaitė ● 

PASAULIO PAŽINIMO  
OLIMPIADA „MANO GAUBLYS“  

(MOKYKLOS ETAPAS)  

Mūsų gimnazija buvo viena iš 11 Lietuvos mokyklų, atrinktų dalyvau� 
tarptau�niame vertėjų konkurse „Juvenes translatores“, kuriame 
dalyvavo visų Europos Sąjungos šalių jaunieji vertėjai. Iš viso konkur-
sui buvo pateik� 2797 darbai. 

Viena iš penkių Didždvario gimnazijos dalyvių Neda Mil�nytė (TB1 
kl.) sulaukė išskir�nio dėmesio, nors ir nelaimėjo pagrindinio prizo – 
kelionės į Briuselį. 

Konkurso organizatoriai rašo: „Iš kiekvienos šalies gali bū� �k vienas 
nugalėtojas, tačiau sulaukėme nemažai gerų darbų, kurių autoriai 
ver� atskiro pagyrimo ir padėkos. Iš 2797 konkursui šiemet pateiktų 
ver�mų ver�nimo komisija atrinko 248 atskiro pagyrimo vertą darbą. 
Kitus jie pranoko šiais aspektais: „Puikiai arba labai gerai vartojama 
kalba, į kurią verčiama, tekstas skamba kaip originalas, nieko arba 
beveik nieko nepraleista, ver�mas kūrybiškas, bet prasmė neiškreip-
ta, grama�kos, žodžių arba rašybos klaidos nedidelės (jas atperka 
bendras įspūdis).” 

Darbo ver�ntojui – vienam iš mūsų vertėjų – labai pa�ko šis ver�mas – �kslus, sklandus ir taisyklingas. Darbuokitės taip ir toliau!” Tokį 
įver�nimą gavo �k 4 iš 55 Lietuvos mokinių. Viena iš ketvertuko – mūsų Neda! ● 

TARPTAUTINIS VERTĖJŲ KONKURSAS „JUVENES TRANSLATORES“ 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

 

 I klasių grupė 
 

Neda Mikalauskaitė, IS kl. mokinė, laimėjo III vietą. 
  

Mokytoja Kris�na  Muraškienė ● 

BIOLOGIJOS OLIMPIADA 
(ŠALIES ETAPAS)  

 Guostė Janušauskaitė, IM kl. mokinė, laimėjo  I vietą, 
Greta Jokimčiūtė, IM kl. mokinė, – II vietą, 

Vaiva Petkauskaitė, IA kl. mokinė, – III vietą. 
  

Mokytoja Sniegina Raubaitė ● 

 I KL. GEOGRAFIJOS OLIMPIADA 
(MOKYKLOS ETAPAS)  

Nugalėtojais tapo: 

Jus�na Vėgelytė, IIIc kl. mokinė; 
Eimantas Norušai�s, IIIb kl. mokinys; 

Liepa Henrieta Rubikaitė, IIIa kl. mokinė. 
 

Mokytoja Sigita Petru�enė ● 

MAŽOSIOS FILOSOFIJOS  
OLIMPIADA 2021  



 

#NENURAŠAUOPALAIKAU 

Kovo 21 d.  švenčiama Pasaulinė Dauno sindromo diena. Šią dieną, iš-
reiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu bei jų 
šeimoms, mūvimos skir�ngos kojinės, kurios simbolizuoja kitoniškumą, 
o jį  nulemia �k viena chromosoma. 

Prie socialinės akcijos #nenurašauopalaikau, prisideda ir Didždvario gim-
nazijos III kl. mokiniai. ●     

OKSANA LUKŠAITĖ, III KL. KURATORĖ 



AKCIJA „11 TŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ VARDAN TOS…“ 
AKCIJOS INICIATORĖ – KURATORĖ OKSANA LUKŠAITĖ 

 

Didždvario gimnazijos III kl. mokiniai sveikina visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šią dieną jie paminėjo dalyvauda-
mi akcijoje „11 tūkstančių žingsnių Vardan tos…“.  ● 



 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

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

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Pirmokai prisijungė prie akcijos  „11 tūkstančių žingsnių vardan tos…“, skirtos Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminė�. 

IA klasės mokiniai sukūrė koliažą su žingsniamačio rodmenimis.● 

AKCIJA „11 TŪKSTANČIŲ ŽINGSNIŲ  
VARDAN TOS…“ 
RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO  MOKYTOJA  

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS                          
MOKINIŲ SAVIVALDA PRISIDEDA PRIE                
AKCIJOS #NENURAŠAUOPALAIKAU,                 
SKIRTOS PASAULINEI DAUNO                          
SINDROMO DIENAI.  



  •  W i t h  l o v e ,  A n a  •

All about
Georgian Easter

traditions



I would love to share with you Georgian Easter

traditions.  

Easter is a very important festival for Orthodox

Christian world. As you know Georgia is a religious

country. It follows the Christian faith, and

celebrating Easter is the most important holiday of

the year. With red-coloured eggs, special meals,

and desserts prepared during the festive days,

Georgians love celebrating Easter.  Its celebration

in Georgia is special. Easter is preceded by Passion

Week. 

Those Georgians who are religious fast for 40 days

prior to the holiday, and for almost two months

they don’t eat meat, dairy, fish, or eggs. In more

than 10 000 churches special services are held on

each seven days of the week. The services are

dedicated to the remembrance of Christ`s last days

of life. Most important of all are Great Thursday

and Good Friday. 

Georgian Easter



The Catholicos- Patriarch of Georgia Ilia II commits

the Washing of the Feet ceremonial after warship

evensong of Great Thursday. He washes the feet of

12 church servants, like Jesus had done. Good

Friday is the hardest day for all Orthodox

Christians. The very important and interesting

ceremony of Deposition of Christ is conducted in the

churches. This symbolizes human death of Christ,

his descent from the cross and burial. 

Each family paints the eggs in red on Good Friday,

also connected with Crucifixion of Jesus. On the

evening of Holly Saturday just before Easter comes,

all churches conduct services of worship. Churches

are crowded, often making it difficult to access

them. A lot of people attend the special Easter

Service conducted by Catholicos-Patriarch of

Georgia Ilia II in the central church of Tbilisi. 



On Easter Georgians greet each other with the

words “Christ is Risen!” instead of saying “hello”.

The answer comes “Indeed”. 

On this day the doors of all houses are open to

guests. You can taste home-made Paska (Easter

cake) and Easter red eggs, also locals start to grow

Easter grass one week before Easter Sunday in each

family. 

Cracking those red-coloured eggs is another custom

with which Georgians start the day. They choose

some of the strongest eggs from the batch by

slightly rapping it on their teeth. Those eggs that

make a clear sound tend to be the strongest. Each

member of the household chooses their strongest

egg and starts to crack it by tapping both sides of

eggs on each other. Whoever has the fewest broken

eggs is the winner.



On Monday, Georgians tend to visit graveyards of

their relatives and pay respect to the dead.

 However, due to heavy traffic on Mondays in the

city, some families even do that on Sunday. Visiting

graveyards has a sacred meaning for many locals.

Under Soviet rule, churches in the country were

closed, thus Georgians started to go to graveyards

to pray. 

They would light up a candle at the gravestone and

sit for a while. Even after the collapse of the Soviet

Union, the tradition still remains. As Easter marks

the resurrection of Christ and symbolizes eternal

life, Georgians celebrate the holiday with their

entire family, living or dead. 

Therefore, you won’t see sad faces on graveyards,

they come here to reunite with their relatives and

let them know that Christ has resurrected.



It’s customary to give a toast in respect of the

deceased, thus there is always a small feast. When

drinking and toasting the dead, Georgians pour a

small portion of wine on the grave. They call it

“knocking over a goblet.” Usually, those traditions

leave foreigners astonished. 

However, the idea behind it is that Georgians

express a hope that they won’t be alone in the

afterlife, and that their relatives will also come to

visit their resting place and remember them.

This year, in 2021, we celebrate Easter in 1st of

May, but in Lithuania Easter celebration is in 4th of

April. 

Su šv. Velykomis!

ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად!

Love, Ana


