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98-OSIOS LAIDOS PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

Paskutinio skambučio šventė atnešė tik 
teigiamų emocijų! Buvome net pamiršę, 
kaip gera būti kartu! Važiuoti drauge ir būti 
pastebėtiems kitų buvo be galo smagu. 

Po šventės mokykloje Naisiuose puikiai 
praleidome laiką. Fotografas, muzika, 
nominacijos, draugai – ko dar reikia! 
Jautėmės esantys viena didelė šeima, kuri 
susitinka tikrai ne paskutinį kartą, nors ir 
nuskambėjo paskutinis skambutis… 
Juokėmės, dalijome vienas kitam 
komplimentus  supratome, kokie mes 
stiprūs ir vieningi drauge, kaip pasiilgsime 
ketverių metų, praleistų mokykloje ir, be 
abejo, kokia įsimintina, ypatinga mūsų 
šventė.  

Svarbiausia, jog jautėmės tądien laimingi ir 
dėkingi mokyklai, kuratorei, mokytojams ir 
visai savo 98-ajai laidai! ●  

Smagu sulaukti svečių 

    7 psl. 
Kitokios matematikos pamokos 

                  10 psl. 
Projektas ART PICNIC 

                  11 psl. 

 

GABIJA KRIŠČIŪNAITĖ, IVB KL. MOKINĖ 



 

 

Prisimenu, kai Rugsėjo 1-ąją sakiau sveikinimo kalbą, kažką žadėjau, visi kažko tikėjomės, o įvyko, kaip įvyko...   

Žinot, vaikystėje kartais pasvajodavome, kad būtų visai šaunu mokytis neišlipus iš lovos. Valio! Ši svajonė išsipildė ir beveik 
visus mokslo metus pamokose dalyvavome gulėdami lovose. Nereikėjo rūpintis, kaip atrodai, galėjai ilgiau pamiegoti, o                

svarbiausia, žinojai, kad šalia šaldytuvas ir alkanas niekada nebūsi. Vien tik pliusai! 

Kita vertus, jau esame beveik studentai, tad nemažai teko pasimokyti savarankiškai. Reikia pripažinti, kad gal nebuvo visiškai 
kokybiškas tas mokymasis ir dažnokai stigdavo motyvacijos apskritai kažką daryti. Esame kitokia laida, ne visai pavyko patirti, 

ką reiškia būti abiturientu, tačiau visuomet viskas vienodai ir negali vykti. Džiaugiuos, kad bent pradėjome ir užbaigėm mokslo 
metus sėdėdami tikros mokyklos tikruose suoluose.  

Norėčiau visiems palinkėti drąsos kuriant savo gyvenimą, užsispyrimo siekiant svajonių. O kai gyvenimas apsisuks 360°  –                 
nusišypsoti ir eiti toliau pakelta galva, nes kiekviena patirtis, kad ir, kokia ji bebūtų, yra be galo vertinga! ●       

VILTAUTĖ TAMAŠUITYTĖ, IVA KLASĖS MOKINĖ 

SVEIKI GYVI, DG 98-OJI LAIDA!  



 

   Vieni gyvenime tikisi dirbti mėgstamą darbą, turėti 
sėkmingą karjerą, kiti trokšta meilės, šeimos, treti               

svajoja apie keliones, bet yra ir tokių, kurie jaučiasi 
užstrigę ir neįsivaizduoja, kuriuo gyvenimo keliu               

pasukti.   

Įdomus faktas, kad mes per gyvenimą 600 savaičių 
praleidžiame būdami vaikais, 400 – paaugliais. Per visą 
šį laiką, manau, mes nesame pilnaverčiai visuomenės 
nariai, juk neturime absoliučios pasirinkimo laisvės. 
Kompensacija  – sąlyginis atleidimas nuo tam tikrų 

pasekmių ir suaugusiųjų pasaulio atsakomybių. Na, o 
vėliau seka visai kitas gyvenimo etapas, į kurį tuojau 

įžengsime ir mes.  

  Mūsų, 98-osios Didždvario gimnazijos laidos                     
abiturientų, laukia nuostabus, pilnas iššūkių, sunkaus 

darbo, daug pastangų ir ryžto reikalaujantis laikas,  
kurio laukiu su nekantrumu. Neslėpsiu, kad šiek tiek 
baugina faktas, kad vidutiniškai žmogus dirba iki 65 

metų, vadinasi, kad mes bent 2000 savaičių praleisime 
dirbdami rimtą, suaugusiųjų pasaulio darbą, kuris               

tikėkimės leis mums jaustis įvertintiems ir padės kurti 
gražesnį rytojų. Tiesa, baugina ne tai, kad reikės dirbti, 
bet tai, ar pavyks savo darbu įgyvendinti jaunatviško 
maksimalizmo idėjas. Ar jos pakankamai tvirtos, kad 

išsilaikytų?   

  Paminėjau daug skaičių, baimių ir tikslų, tačiau              
reikėtų nepamiršti svarbiausio: noriu palinkėti sau ir 

kitiems – lengvai nepaleisti savo ambicijų, kad ir kokio 
dydžio jos bebūtų, linkiu drąsos, žengiant į kitą                   

gyvenimo etapą, be baimės eiti SAU teisingu keliu, 
niekada nenustoti svajoti, mokytis ir siekti, galbūt net 

to, kas kartais atrodo neįmanoma. ●       

JULIJA ŽADEIKYTĖ 4C 

PASKUTINIS SKAMBUTIS 



98-OSIOS DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ LAIDOS                               
TESTAMENTAS 

 

Didžiulį ačiū tariame gimnazijos direktoriui 
Vitaliui Balsevičiui už ryžtingus 
sprendimus, tvirtą nuomonę bei lyderystę. 

Dėkojame direktoriaus pavaduotojoms: 
Romualdai Pupinytei už rūpestingumą, 
atvirumą bei puikų matematikos ir gamtos 
mokslų koordinavimą, Audronei 
Saldauskienei už visokeriopą pagalbą 
rengiant brandos bei asmeninius 
projektus, lietuvių kalbos ir socialinių 
mokslų sėkmingą koordinavimą, Daivai 
Trijonienei už begalinį pozityvumą, 
nuoširdumą, nuo veido nedingstančią 
šypseną, organizuotus renginius ir 
priminimą, jog viskas bus gerai, nors ir 
kaip sunku tuo momentu mums bebūtų. 

Mes esame ypatinga laida, nes turėjome 
ne vieną, o dvi kuratores. Dėkojame Inesai 
Tumulionytei Poškauskienei už pirmų 
metų globą, šilumą bei skleistą meilę. 

Kiekvienas mūsų gyvenimo (kaip ir 
knygos) puslapis yra ypatingas. Juos 
užpildyti sunku, bet verta. Tariame didžiulį 
ačiū lietuvių kalbos mokytojoms: Vidai 
Balčiūnienei, Astai Gagilienei, Linai 
Michailovienei, Živilei Muzikevičiūtei ir 
Jolantai Valančienei, už skiepytą meilę 
literatūrai, nors kai kurių kūrinius 
skaitymas prilygo Sizifo darbui. 

„Thank you kindly“ tariame anglų kalbos 
mokytojoms: Rūtai Alminienei, Allai 
Chvostovai, Virginijai Čelkonienei, Ivetai 
Gutauskienei, Daivai Oss, Ingai Stonienei, 
Tatjana Sviatkinai, už puikią nuotaiką 
pamokose, už gyvenimiškus patarimus, 
kurių vadovėliuose tikrai nebuvo.  

„Большое спасибо“ sakome rusų kalbos 
mokytojoms: Jurgitai Briedytei ir Nataliai 

Ploshenko, „danke schön!“ – vokiečių 
kalbos mokytojoms: Danguolei Kuklai ir 
Daivai Staniulytei, „merci beaucoup“ 
tariame prancūzų k. mokytojai Jūratei 
Šimkuvienei už organizuotas kalbų dienas, 
dideles pastangas ir įdėtą darbą, siekiant 
praplėsti mūsų žinias. 

Kartais dukart du – penki, tačiau 
matematikos mokytojai nepaliks mūsų 
bėdoje ir atskubės į pagalbą padėti surasti 
teisingąjį atsakymą. Dėkojame 
matematikos mokytojams: Eugenijui 
Buivydui, Lydijai Dronovai-Platbarzdei, 
Irenai Šukienei, Aistei Venclovienei, už 
unikalią kantrybę, ugdytą loginį mąstymą, 
tikėjimą mumis net  tada, kai uždaviniai 
buvo be galo sudėtingi. Stengsimės, jog 
nacionaliniu mastu šiais metais neišlaikęs 
matematikos egzamino jau bus ne kas 
antras, o tik kas trečias.  

Informacinės technologijos 
šiandieniniame pasaulyje įgauna vis 

didesnę reikšmė. Todėl nuoširdžiai 
dėkojame informacinių technologijų 
mokytojams: Daivai Bukelytei, Kristinai 
Rimkuvienei, Mariui Sketerskui, už 
suteiktus informacinių technologijų 
pagrindus bei ugdytą kūrybišką mąstymą. 

Už tai, jog suteikė žinių, kaip tvarkyti 
asmeninius finansus bei susigaudyti 
ekonomikos pasaulyje, dėkojame 
ekonomikos mokytojai Dianai Virbickaitei. 

Antikos laikų filosofas Ciceronas yra 
pasakęs, jog istorija yra gyvenimo 
mokytoja. Taip yra todėl, jog vienais 
atvejais iš jos išmokstame nebekartoti 
klaidų, o kitais – daryti tai, kas sėkminga ir 
naudinga. Už pilietiškumo ugdymą, savo 
šaknų pažinimą, praeities svarbos 
akcentavimą dėkojame istorijos 
mokytojoms: Astai Andžiuvienei, Valdai 
Kizevičiūtei ir Giena Kubiliūtei. 

Nuoširdžiai dėkojame geografijos 

Ketveri metai prabėgo žaibo greičiu. Atrodo, kad tik vakar pirmą kartą nedrąsūs įžengėme pro mokyklos duris, o  šiandien jau 
turime jas uždaryti. Tie metai buvo be galo įdomūs, spalvingi ir kupini iššūkių, tad šiandien svarbu ištarti paprastą, bet labai 
galingą žodį „Ačiū!“ mūsų ketverių metų vedliams – pedagogams, suteikusiems ne tik įspūdingą žinių bagažą, bet ir leidusiems 
augti kaip asmenybėms.  

Ačiū Jums už atsidavimą, supratimą, kad nuotolinio mokymosi metu kompiuterio garsas mums dingdavo būtent tada, kai ko 
nors asmeniškai mūsų paklausdavote, pradingdavo internetas tada, kai reikėdavo atsiųsti atliktą darbą.  

Nukelta į 5 psl. 



 

mokytojai Snieginai Raubaitei už didžiulį 
optimizmą, atsidavimą, įdiegtą meilę 
gimtajam kraštui, organizuotas keliones ir 
užduotus gyvenimo namų darbus, kuriuos 
bandysime atlikti keliaudami ir pažindami 
neaprėpiamą pasaulį. 

Nuoširdų ačiū tariame etikos mokytojams: 
Sigitai Petrutienei, Oksanai Lukšaitei ir 
Pauliui Baranauskui, už formuotą požiūrį į 
moralines ir estetines vertybes.  

Dėkojame tikybos mokytojai Lolitai 
Krankalytei už dorumo, teisingumo bei 
vidinės ramybės ugdymą. 

Jeigu paklaustumėte, kas šioje mokykloje 
geriausiai išmano augalines, gyvūnines 
ląsteles, net nekiltų abejonių, kad tai yra 
biologijos mokytojai: Aidas Bertulis, 
Kristina Muraškienė, Danguolė 
Vaičekauskienė. Šiems mokytojams mes 
norėtume padėkoti už tai, jog mums 
parodė, koks sudėtingas ir įdomus yra 
gyvosios gamtos pasaulis. 

Nuoširdžiai dėkojame chemijos mokytojai 
Virginijai Savickaitei už rūpestingumą, 
atvirumą, puikų humoro jausmą (kuris 
ypač pagelbėdavo nagrinėjant sunkias 
temas), už įdiegtą supratimą, jog tik 
sunkiu darbu galima pasiekti gerų 
rezultatų ne tik chemijoje, bet ir visur 
kitur.  

Kas gi gali traukti stipriau negu 
gravitacija? Tai fizikos pamokos, kurios 
mums ne tik atsakė į taip rūpimus 
klausimus, bet ir išmokė plačiau pažvelgti 
į mus supančią aplinką ir pastebėti fizikos 
dėsnius net ir smulkiausiuose 
reiškiniuose. Už tai dėkojame 
mokytojams: Evaldui Daujotui, Sauliui 
Pelanskiui bei Rimai Valčiukienei. 

Turbūt mažai kas įsivaizduotume 
Didždvario šventes be linksmų tautinių 
šokių, kurių programas rengė šokių 
vadovai: Violeta bei Romualdas Laugaliai 
ir Greta Šveikauskaitė. Gretai dar 
dėkojame ir už tai, jog padėjo sukurti 
mūsų Paskutinio skambučio šokio 
choreografiją.  

Tokių įsimintinų švenčių nebūtų ir be 
mokyklos chorui vadovaujančios muzikos 
mokytojos Kseveros Mankuvienės, už 
gerą nuotaiką ir garsą dėkojame  maestro 
Rimvydui Ališauskui.  

Už kūrybiškumo ugdymą, meilę menui 
dėkojame dailės mokytojai Jovitai 
Ratnikienei. 

Ačiū nuoširdžiai tariame ir nuotaikingai 
teatro mokytojai Daivai Trijonienei už 
skatinimą išeiti iš komforto zonos ir 
mėgautis esama akimirka. Kaip ji sako, 
būti čia ir dabar. 

Ačiū tariame technologijų mokytojai 
Audronei Zibalienei už įgautas žinias 
tekstilės ir gurmaniškos kulinarijos srityse 
ir Jolanui Baršauskui už visus naudingus 
gyvenimiškus patarimus bei suteiktą 
galimybę daugumą fantastinių minčių 
paversti realiais gaminiais. 

Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams: 
Mindaugui Dabkevičiui ir Rimai 
Kasiliauskienei, už norą, kad nuotolinio 
mokymo metu palaikytume gerą fizinę 
formą (ką buvo sunkoka padaryti), už 
didžiulę energiją bei nuotaikingas ir 
linksmas pamokas.   

Už ištiestą ranką tada, kai reikia spręsti 
įvairias gyvenimiškas problemas, 
dėkojame socialinei pedagogei Danguolei 
Naravickienei, už svarbius patarimus 
renkantis gyvenimo kelią, siūlymus 
dalyvauti paskaitose bei praktiniuose 
užsiėmimuose dėkojame profesijos 
patarėjai Laimutei Vielikėnienei, už 
emocinės sveikatos palaikymą  dėkojame 
psichologei Rūtai Nagelienei. 
Nepamirštame padėkoti ir sveikatos 
priežiūros specialistei Irenai Kvedarienei 
už rūpinimąsi mūsų sveikata. 

Ačiū „Mokėjimo mokytis“ mokytojai 
Julijai Muningienei už naudingus 
patarimus, kaip mokytis efektyviau bei 
kas palengvintų adaptaciją pirmoje 
klasėje.  

Už renginių akimirkų įamžinimą, 
Didždvario gimnazijos naujienų skelbimą 
dėkojame Radijo klubo vadovei Rasai 
Zvilnaitei.  

Ačiū tariame ir projektų vadovei Sonatai 
Dedūraitei už suteiktas galimybes 
tarptautinių projektų metu įgyti naujos 
patirties.  

Bibliotekininkėms: Rimai Dranickaitei ir 
Jovitai Labanauskienei, dėkojame už 
pagalbą ieškant naudingų šaltinių ar 
įdomios literatūros.  

Už tvarkingus mūsų dokumentus 
dėkojame sekretorei Aušrai 
Vinčerauskienei.  

Ačiū budėtojai Rasai Gorienei už rytinę 
šypseną bei gerą nuotaiką. 

Dėkojame visiems! Be jūsų mes būtume 
visai kitokie, nei esame dabar! 

Ačiū! 



TARPTAUTINIS PROJEKTAS „BIMO: DVIKALBYSTĖ VIENAKALBĖJE              
APLINKOJE“ 

Šeimos, kuriose vyrauja daugiau nei viena 
kalba ir tokių šeimų vaikai mokosi 
valstybinėse ir privačiose mokyklose bei 
dalyvauja dvikalbėse programose, 
priklauso vienai iš grupių, kurios 
neabejotinai vaidina svarbų vaidmenį 
šiame užsienio kalbos mokymosi 
klausime. Tačiau minėta grupė yra dažnai 
užmirštama sprendimus priimančių 
organizacijų bei neminima dvikalbio 
švietimo pasiekimų programų 
akademiniuose tyrimuose. Šios šeimos 
turi nuolat priimti sprendimus dėl savo 
vaikų išsilavinimo (nuo kokio amžiaus 
pradėti mokyti antrosios kalbos, kaip tai 
padaryti, kokią švietimo instituciją 
pasirinkti ir pan.) ir daugeliu atvejų šie 
sprendimai nėra pagrįsti, nes tėvai iš 
anksto nežino, ką iš tikrųjų reiškia 
prisijungimas prie dvikalbės švietimo 
programos. 

„BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų 
vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų 
požiūrį, nuomonę ir poreikius 
vienakalbėse bendruomenėse, kuriose 
diegiamos dvikalbės švietimo programos, 
taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su 
visuomenėmis, turinčiomis didesnę 
kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio 
švietimo patirtį. 
Šiame projekte surinkta informacija 
padės gilinti būtinąsias kompetencijas, 
kad vidurinių mokyklų vadovų komandos, 
dvikalbių programų koordinatoriai ir 
dvikalbių vidurinių mokyklų mokytojai, 
vadovaudamiesi integruotu dalyko ir 
kalbos mokymo modeliu, galėtų teikti 
informaciją ir pagalbą šeimoms prieš 
užregistruojant vaikus į dvikalbius 
mokymus ir tada, kai vaikai jau į juos jau 
užregistruoti. 
Tikimasi, kad projektas padarys teigiamą 
ir ilgalaikį poveikį dalyvaujančioms 
organizacijoms, institucijų partnerių šalių 

politikai ir švietimo sistemoms, taip pat 
organizacijoms ir asmenims, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusiems su veiklų 
organizavimu. 
Numatomi projekto rezultatai: 
 Trys masiniai atviri internetiniai kursai 

(MAIK) skirti mokyklų vadovams, CLIL 
mokytojams ir šeimoms. 

 Politikos rekomendacijų knyga. 
 Atvejų analizė ir pateikti gerosios 

praktikos pavyzdžiai. 
 Daugiau informacijos apie projektą ir 

jo rezultatus bei progresą galite rasti 
projekto tinklapyje: https://bimo.pixel
-online.org 

Projektas koordinuojamas Ispanijos 
institucijos – Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Projekte 
dalyvauja dar 6 partneriai iš 4 
šalių:  Lietuvos (Kauno Jono ir Petro 
Vileišių mokykla), Ispanijos, Italijos, 
Rumunijos. 

 

Mūsų mokykla, kaip asocijuoti partneriai, prisijungė prie tarptautinio projekto „BiMo: dvikalbystė vienakalbėje 
aplinkoje“ (orig. BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts). Šis projektas truks 2 metus.  

„BiMo“ projekto metu bus gilinamasi į dvikalbių švietimo programų vystymą atliepiant tikslinės grupės (mokytojų, tėvų, 
vaikų) dalyvių padėtį ir poreikius, taip pat siekiama bendradarbiauti su dvikalbį mokymą teikiančiomis institucijomis, keistis 
gerąja patirtimi. 
Mūsų gimnazijos pedagogai turės puikią galimybę pasidalinti savo gerąja praktika su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis, 
kuriose ugdymo procesas vykdomas dviem kalbomis ir taip pat patarti toms mokykloms, kurios mato poreikį dvikalbiam 
ugdymui, taip pat sužinoti aktualijas ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Gimnazijos pedagogai, tėvai ir mokiniai prisidės prie 
projekto veiklų dalyvaudami apklausose, turės galimybę dalyvauti seminaruose, diskusijose, prisidės prie projekto viešinimo, 
rezultatų testavimo ir vertinimo.  



 

DALIJAMĖS GERĄJA PATIRTIMI 

Širvintų rajono savivaldybės kūrybinė komanda pagal projektą „Lyderių 
laikas“ įgyvendino stažuotę „Mokinio individualios pažangos stebėjimas 
ir vertinimas“ Šiaulių miesto ir rajono savivaldybėse. Gegužės 5 
d.  vykusioje  nuotolinėje konferencijoje savo patirtimi dalijosi Šiaulių 
Didždvario, Stasio Šalkauskio gimnazijų, Salduvės progimnazijos, Šiaulių 
r. Kužių  gimnazijos komandos. 
Direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė pristatė leidinį 
„Mokinio asmeninės pažangos dienoraštis“ bei pasidalijo patirtimi apie 
mokinių bendrųjų kompetencijų vertinimą. Pavaduotoja Romualda 
Pupinytė kalbėjo apie tai, kaip gimnazijoje įgyvendinamas socialinių 
kompetencijų ugdymo (SKU) modelis. 
Smagu ne tik dalintis patirtimi, bet, be abejo, ir išgirsti, kuo gyvena 
miesto ir rajono mokyklos. ●    

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

Žurnalas ,,Reitingai“ pateikė 2021 m. Lietuvos 
gimnazijų reitingą. Gaila, kad kaip ir kasmet nėra 
mūsų mokinių, besimokančių pagal TBD programą, 
rezultatų. Dėl neaiškių priežasčių jie, kaip ir visi 
Lietuvos mokiniai, besimokantys pagal šią programą, 
liko neįtraukti. 
Surikiuotos  356 Lietuvos privačios ir valstybinės 
gimnazijos. Kelinti mes? 

Džiaugiamės, kad Šiauliuose esame antri (po J. 
Janonio gimnazijos), o šalyje – dvidešimt antri. Puikus 
rezultatas! ●       

ŽURNALAS „REITINGAI“ VĖL VISUS SURIKIAVO 

Birželio 1 d. gimnazijoje svečiavosi Panevėžio miesto savivaldybės 
vicemeras Lauras Jagminas ir Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos 
direktorius Raimondas Dambrauskas. Visada smagu susitikti su 
kolegomis iš kito miesto. Gimnazijos direktorius Vitalis 
Balsevičius  organizavo ekskursiją po gimnaziją: svečiai lankėsi 
moderniose gamtos mokslų laboratorijose, atnaujintoje sporto salėje, 
skaitykloje. Be to, domėjosi, kaip Šiaulių mokyklos tvarkosi įdiegus 
centralizuotą buhalteriją, kaip įgyvendinamas ugdymas karjerai. 
Didždvario gimnazijos vadovai domėjosi mokinių priėmimo 
organizavimu Panevėžyje. Nors miestus skiria vos valanda važiavimo 
automobiliu, miestų savivaldybių požiūris  į  kai kuriuos klausimus tikrai 
skiriasi. ● 

SMAGU SULAUKTI SVEČIŲ 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  



AR NORĖTUM, KAD TAVE GYDYTŲ GYDYTOJAS, NUSIRAŠINĖJĘS 
PER EGZAMINUS? 

 

Gegužės 12 dieną IM klasės mokiniai jungėsi į kitokią etikos 
pamoką. Pamoką mokiniams vedė Rita Šikšnienė, Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo 
skyriaus vyriausioji specialistė. Trumpai susipažinome su STT 
veikla, korupcijos atvejais Lietuvoje ir Šiauliuose, bet pagrindinis 
pamokos uždavinys buvo padiskutuoti apie sąžiningumą 
apskritai, o ypač – apie akademinį sąžiningumą ir 
nesąžiningumą. Mokiniai įvardijo pagrindines, jų manymu, 
nesąžiningo elgesio priežastis: didelė konkurencija mokykloje 
klasėje, pažymio (o ne žinių) sureikšminimas, tėvų požiūris. 
Deja, mokinių nuomone, karantino ir nuotolinio ugdymo metu 
akademinis nesąžiningumas tik dar labiau suklestėjo. Ieškojome 
sprendimų, galinčių padėti įveikti šią problemą: pradėti nuo 
savęs, mokytis sau ir dėl to, kad įgytume daugiau kompetencijų 
ir žinių, o mokytojams patarimas – skirti daugiau kūrybinių 
užduočių, projektų.● 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. IR ETIKOS MOKYTOJA  

Kas yra motyvacija? 

Motyvacija – tai procesas, kuris stimuliuoja ir 
inicijuoja judėjimą tikslo link. Vienas iš stipriausių 
motyvatorių yra prigimties instinktas išlikti. Kai 
esame alkani ar ištroškę, atrodo, galime pakilti iš 
jaukiausios ir šilčiausios lovos, kad numalšintume 
troškulį ar įsidėtume kąsnį į burną. Veiksmams, 
kurie yra nebūtini mūsų išlikimui, yra sunkiau 
atrasti motyvacijos. 
Kuo čia dėtas pasitikėjimas savimi?  

Viena iš priežasčių, kodėl mums stinga 
motyvacijos, yra pasitikėjimo savimi trūkumas. 
Dažnai nepasitikėjimas savimi ateina iš mus 
supančios aplinkos ar praeities patirčių. Tai 
priklauso ir nuo žmogaus asmenybės bei jo 
požiūrio į dalykus. Jei asmuo viską priima per daug 
asmeniškai, jo savivertė ir pasitikėjimas kris su kiekvienu neigiamu pastebėjimu ar atsiliepimu, tuomet  mažės ir motyvacija, nes 
asmuo galvos, kad yra nieko vertas. 
Net ir labiausiai motyvuotam asmeniui, kartais pasitaiko akimirkų, kai nekyla rankos imtis veiksmų. Taip gali nutikti visiems. Tada 
gali užtekti nedidelio paskatinimo, kuris išjudins ir sugrąžins atgal į vėžes. 
Tikimės, kad mūsų video rasite sau artimų minčių. Smagios peržiūros. 
https://www.youtube.com/watch?v=qlBRwf9Ya-0&t=4s&ab_channel=GretaJokim%C4%8Di%C5%ABt%C4%97 ●  

KAIP IŠLIKTI MOTYVUOTAM? 
IM KLASĖS MOKINĖS: NĖJA BABALIAUSKAITĖ IR GRETA JOKIMČIŪTĖ,  ATLIKO MOKĖJIMO MOKYTIS               
PROJEKTĄ TEMA „KAIP IŠLIKTI MOTYVUOTAM?“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlBRwf9Ya-0&t=4s&ab_channel=GretaJokim%C4%8Di%C5%ABt%C4%97


 

PAMINĖJOME EUROPOS DIENĄ 

Kiekvienų metų gegužės 9-ąją minima Europos 
diena.  Pasidžiaugti taika ir vienybe Europoje į nuotolinį 
susitikimą susirinko IM klasės mokiniai, istorijos 
mokytoja Asta Andžiuvienė, dailės mokytoja Jovita 
Ratnikienė bei pirmokų kuratorė Gabija Pyragaitė. 
Šią dieną minimas istorinis įvykis – Šumano deklaracija. 
1950 m. Paryžiuje pasakytoje kalboje tuometinis 
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas 
Šumanas išsakė savo idėją apie naujos formos politinį 
Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp 
Europos tautų būtų neįsivaizduojamas dalykas. Jis 
siekė sukurti Europos instituciją, kuri valdytų bendrą 
anglies ir plieno gamybą. Nepraėjus nė metams, 
pasirašyta tokios institucijos įkūrimo sutartis. Šumano 
pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos 
užuomazga. 
Susitikimo pradžioje mokiniai klausėsi istorijos 
mokytojos pasakojimo apie Europos Sąjungos istoriją, 
susipažino su šios organizacijos veikla, struktūra, 
veikimo principais. Vėliau grupelėse, pasirinkę vieną 
Europos Sąjungai priklausančią valstybę, turėjo ją 

ASTA ANDŽIUVIENĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

 

Balandžio 14 d. buvo paskelbti 53-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų 
filologų konkurso nugalėtojai.  Mūsų gimnazistas, III kl. 
moksleivis Eimantas Norušaitis, laimėjęs filologų konkursą miesto 
etape, atstovavo mokyklai ir miestui respublikoje ir buvo 
pakviestas dalyvauti  kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose nuotoliniu 
būdu sėmėsi patirties, išklausė pastabų, siūlymų. 

Eimanto mintys po jo dramos „Mylutė Bangutė“ įvertinimo ir            
paties  renginio:  

„Jei manęs paklaustumėte, ar jaudinausi prieš mano kūrinio 
aptarimą, tai galėčiau drąsiai teigti, kad taip. Manau, kiekvienas 
kūrėjas jaudinasi prieš jo kūrinio aptarimą viešai. Popietėje 
dalyvavo daug jaunųjų kūrėjų. Man pačiam buvo labai įdomu 
sužinoti, kokias temas, kokius personažus, jų charakterius kiti 
jaunieji „rašytojai“ buvo sugalvoję. Smagu buvo klausytis visų 
istorijų,  kurios buvo tokios įdomios ir tokios skirtingos, 

kiekvienoje istorijoje galėjai pajausti ir paties autoriaus sielos, 
išgyvenimų, jausmų. Skambėjo kūrinių ištraukos, buvau tikrai 
nustebęs, kaip profesionaliai kūrėjai geba aprašyti paprasčiausią 
lapų šlamėjimą ar lietaus lašelio, atsitrenkusio į balos vandenį, 
skambesį. Kai atėjo mano  eilė,  galvoje sukosi daug minčių: kaip 
įvertins, ar patiks, ar supras, ar… Tačiau išsakytos vienos iš 
Lietuvos jaunųjų filologų konkurso organizatorės Jurgitos 
Stulginskienės ir vertinimo komisijos pirmininko, Vilniaus 
universiteto docento dr. Regimanto Tamošaičio pastabos, kurių 
nebuvo jau tiek daug, man nepasirodė baisios, aš tikrai jomis 
pasinaudosiu, jeigu ateityje rašysiu ką nors panašaus. Taigi, ši 
patirtis tikrai buvo man labai smagi ir įdomi: nuo pradžios –
  istorijos kūrimo iki pabaigos – kūrinio aptarimo. Manau, kūrėjui 
nėra geresnio jausmo, kai jis žino, kad jo kūrinys buvo atidžiai 
skaitomas ir analizuojamas, kad kažkas bandė suprasti jo mintis, 
kurias jis paslėpė tarp eilučių.“ ● 

DIDŽDVARIETIS 53-AJAME LIETUVOS MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ 
KONKURSE 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  

„Jaunajam menininkui yra tik vienas būdas –  eiti į save.“ M. Rilkė 



KITOKIOS MATEMATIKOS PAMOKOS 

 

Erdvinės figūros gyvenime sutinkamos kiekvieną dieną, bet ar 
tas figūras galima sukonstruoti? Tai per matematikos 
pamokas pamėgino padaryti IA klasės mokiniai – jie 
įgyvendino projektus: „Kūgio išklotinės“ bei „Piramidžių 
maketai“. 
Mokiniai, išsikirpę iš apskritimo nurodyto dydžio išpjovas, 
gavo kūgių šoninių paviršių išklotines. Išmatavę nurodytus 
matmenis,  skaičiavo gautų kūgių pagrindo spindulius, 
aukštinę, tūrius bei paviršiaus plotą. Trikampės bei 
keturkampės piramidžių maketus mokiniai konstravo iš 
priemonių, turimų namuose: medinių iešmelių, šiaudelių ar 
pagaliukų. Maketuose turėjo matytis piramidės briaunos, 
aukštinės, apotemos. Kiekvienas mokinys, išmatavęs savo 
sukonstruotos piramidės briauną, aukštinę ar apotemą, 
skaičiavo nežinomų atkarpų ilgius, paviršiaus plotą bei tūrį. 
Mokinių mintys po projektų: 
„Darydama šį projektinį darbą, patobulinau savo uždavinių su 
kūgiais sprendimo įgūdžius. Dabar galėsiu geriau įsivaizduoti, 
kaip atrodo patys kūgiai, man tikrai bus lengviau spręsti. 
Gyvenime galėčiau panaudoti šias žinias, jei reikėtų 
apskaičiuoti gimtadienio kepurėlių aukštį, kai duotas tik 
kepurėlės skersmuo arba jei pati daryčiau kepurėles, galėčiau 
apskaičiuoti, kiek reikės popieriaus“. 
„Dabar geriau suprantu, kaip sudarytas kūgis, supratau, kaip 
paskaičiuoti kūgio matmenis žinant tik pradinio apskritimo spindulį. Šias žinias galėsiu pritaikyti spręsdama uždavinius.“ 

„Patiko konstruoti piramides – tai dariau pirmą kartą. Gaminau piramides iš pagaliukų ir plastilino.“ 

„Dirbti sekėsi gerai. Šiek tiek nervino tai, kad pastatytos piramidės pirmąsias dienas nebuvo labai tvirtos, tačiau plastilinui 
sukietėjus nebeiširdavo. Įgytas žinias galėsiu pritaikyti spręsdama įvairius uždavinius, kuriuose yra taisyklingosios trikampės ar 
keturkampės piramidės.“ ●                     

RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  

 



 

PROJEKTAS ART PICNIC 

 

 

TEATRAS 

Šešios grupės pristatė labai skirtingus, kupinus emocijų, 
filosofinių pamąstymų filmukus. Labai džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi savo mokinių, trečiokų teatralų, kūryba.  

Kaip teigė pirmos grupės režisierius Eimantas Norušaitis, 
„filmo kūrimas buvo labai įdomus, tačiau daug jėgų ir 
išankstinio planavimo pareikalavęs darbas. Viskas prasidėjo 
nuo scenarijaus rašymo. Filmas tik dešimties minučių, 
bet  scenarijų jam rašėme apie 6 valandas. Kai pabaigėme 
scenarijų, susidūrėme su kitu iššūkiu, filmavimu. Žinojome, 
kad filmuosime Aukštelkėje (miškai, mažai žmonių). 
Filmavome dvi dienas, nes per dieną visko 
nespėjome.  Filmas išėjo toks, kokio ir norėjome. Manau, 
dalyvaudami šiame projekte, tikrai sustiprinome savo 
bendradarbiavimo, laiko planavimo, komunikavimo įgūdžius“.  

Penktos grupės režisierius Dovydas Rakšnys dalijosi savo patirtimi: „Sekėsi puikiai. Nebuvo jokių nesklandumų, grupės nariai 
manęs klausė be jokių priekaištų, idėja jiems patiko. Filmukas pavyko toks, kokį ir įsivaizdavau, išskirtinis, gražus, intriguojantis. 
Visos grupės vardu noriu drąsiai pasakyti, kad šis projektas yra tiesiog puikus.“   

Režisierė  Aušrinė Karbočiūtė teigė, kad „buvo labai smagu kurti filmą,  tapome  kūrybiškesni, labiau bendraujantys, įgijome filmo 
montavimo žinių. Tema nebuvo lengva, tačiau rezultatas, manome, tikrai geras.  Svarbiausia įgyvendinome  tikslą – skleisti žinutę, 
kad meilė – tai svajonė, kurią gali sutikti sapnuose. Puiki patirtis tolimesniems projektams.“ 

Daiva Trijonienė, teatro meno mokytoja 

  

TECHNOLOGIJOS 

Vaišės gamtoje – sena kaip pasaulis tradicija. Visai nebūtina 
kažkur išvykti. Galima valandėlę skirti dienos pietums, 
užkandžiui, kavai ar arbatai. Pikniką  galima surengti sode, 
ant pievos, parke, terasoje, ant suolelio kieme  ar net ant 
stogo. Piknikas gali vykti anksti ryte saulei kylant, dieną jai 
kaitriai šviečiant, vakare ją palydint ar net naktį 
besimėgaujant dangumi nusėtu žvaigždėmis –  taip dar 
smagiau. Ir tai ne tik geras ir skanus maistas. Paįvairinus 
pramogomis, įdomiomis veiklomis pikniką galima paversti 
ne tik maisto, bet ir aktyvaus laisvalaikio švente. 
Išvargintiems mokslų namuose, pasiilgusiems kitokios 
aplinkos, bendravimo ir kitokio laisvalaikio praleidimo būdo 
puiki proga surengti nedidelį pikniką malonioje draugijoje. 

Smagią nuotaiką padeda sukurti  pasirinkta  tema, iškylos idėja, meniu (iškylos krepšys), apgalvota stalo estetika ir aksesuarai.  
Gyvuoja visa iškylų kultūra! 

Turizmo ir mitybos grupės mokiniai kūrė iškylų idėjas, sudarė numatytos temos iškylų krepšį (meniu), gamino  pasirinktus 
patiekalus, juos degustavo ir vertino. 

Audronė Zibalienė, technologijų mokytoja 

„Taip gera būna tik mene, kai matom, girdim tobulą pasaulį.  
Tik čia vieni kitiems gražius žodžius pasakom ir neišduodam nieko niekada“ 

 

Kiekvienų mokslo  metų pabaigoje gimnazijos menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojai kartu  
su III klasių mokiniais (jau trečius metus) organizuoja kūrybinį projektą „Art picnic“. Smagu, kad susiklosčiusi situacija 

nesustabdė mokinių noro kurti. 

 

 



 

 MUZIKA 

Mokiniai po gana ilgos pertraukos susitiko pabūti kartu ir 
padainuoti. Susitikimas įvyko gamtoje, prie Salduvės 
piliakalnio. Kad įgyvendintumėme projektą, pasirinkome 
dainuoti dainą „Čia mano namai“. Kodėl? Prasmingi žodžiai, 
graži melodija. Dainuodami jautėme nepaprastą bendrystę. 

Vieni dainavo, kiti fotografavo, filmavo. Rezultatas –                    
video. Smagus projektas, subūręs mus, mėgstančius 
dainuoti, muzikuoti. 

Ksavera Mankuvienė, muzikos mokytoja 

 

   

 

DAILĖ 

Dailės pamokose paskelbta užduotis, kurią teks įvykdyti per 
projektą, manau, nebuvo pati lengviausia – trečiokai iš viso 
būrio pasaulio tapytojų turėjo susirasti tą vienintelį, kurio 
darbą ar darbus norėtų, o svarbiausia – galėtų atkartoti. Po 
radybų sekė kelias savaites trukęs procesas – rūbų, aplinkos 
ir tinkamo apšvietimo paieškos, žinių apie autorių rinkimas,  
tapybos darbuose vyraujančių nuotaikų atkūrimas bei, 
žinoma, fotografavimas ir nuotraukų retušavimas pasirinkta 
programa. 

Trečiokai prisipažino, kad, nors užduotis pareikalavo 
nemažai laiko, pastangų, susikaupimo ir užsispyrimo, ją 
daryti tikrai buvo verta – puikūs ir iškalbingi rezultatai, 
akivaizdu, kad suteikia ne tik džiaugsmo, bet ir pasitikėjimo 
savimi. 

Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja 

   
 

FIZINIS UGDYMAS 

 

Mokiniai aktyviai dalyvavo projekte: vieni darė mankštą, kiti 
važinėjo dviračiu, treti tiesiog vaikščiojo. Svarbi sąlyga – jei 
tik oras leidžia, kuo daugiau laiko praleisti lauke. 

Trečiokė Rugilė dalijosi savo mintimis: „Keliavau Į Neringą, 
Palangą ir Klaipėdą, vaikščiojome palei jūrą, buvo gera. 
Nuėjau 20 000 žingsnių!” Ugnė teigė, kad „su drauge 
susitikome kartu pasivažinėti riedučiais ir vėliau netoli ežero 
pasidarėme pikniką. Abi labai smagiai praleidome laiką bei 
pasidžiaugėme šilta ir saulėta pavasario diena“.  Jonas 
pasakojo: „Susitarę su draugais susitikome tinklinio 
aikštelėje. Žaidėme apie 3 valandas (be abejo, su 
pertraukomis). Nors žmonių buvo nedaug, tačiau laiką 
praleidome smagiai“. Trečiokas Medas pasidalijo savo įspūdžiais iš kaimo: „Seneliams padėjau atlikti sodybos tvarkymo 
darbus.  Po darbų su jais išėjome pasivaikščioti po apylinkes. Gražu. Mėgavausi atbudusia pavasarį gamta“. 

Mokytoja Rima Kasiliauskienė ●                     

  

 

 

  

 



 

 Gegužės 29-30 dienomis įveikėme 30 
km bandomąjį žygį. Jis 
vyko  Molėtuose.  Žygio tikslas – geriau 
pažinti save, savo galimybes, 
komandos narius, susipažinti 
su  supančia aplinka. 
Kelias buvo tikrai sunkus: kalnai, 
pakalnės, pelkės, tad nuolat mūsų 
batai buvo šlapi ir purvini. Bet 
nepaisant mūsų nuovargio, 
nepatogumų, laiką praleidome labai 
smagiai!  Ir nors nuo sunkių kuprinių 
maudžia nugarą, pečius, skauda kojas, 

BANDOMASIS ŽYGIS ĮVEIKTAS! 

AISTĖ ROZNYTĖ, DOFE SIDABRO GRUPĖS NARĖ  

Gegužės 25 d. DofE bronzos ženklelio sekėjai  jau 15 val. rinkosi miesto 
Saulės aikštėje, nors suplanuotas žygis turėtų prasidėti 16 val. Neramu, kad 
gali pavėluoti, pamiršti, todėl septyni IS klasės mokiniai nutarė susirinkti net 
valanda anksčiau. Žygio tikslas – nueiti 20 kilometrų atstumą Šiauliai – 
Naisiai bei įgyvendinti  naktinį žygį  Naisiai –  Kryžių kalnas. 
Anot žygio vadovo Mariaus Sketersko, dalyviai tikslą pasiekė, nesklandumų 
nebuvo, planavimo klaidų yra, tačiau jos taisytinos. Pasak dalyvių, 

sunkiausia dalis –  žygio planavimas, formų užpildymas, atsakomybių pasiskirstymas, bendradarbiavimas.  Žygis suteikė galimybių 
kiekvienam atsiskleisti, įsitikinti, jog gali pasiekti daugiau, nei galėjai pagalvoti, nei buvai suplanavęs. Įveikę 20 
kilometrų,  mokiniai džiaugėsi turėję progą patikrinti savo galimybių ribas. 
Dabar jų laukia kvalifikacinį žygis  Kurtuvos taku.●       

PIRMASIS ŽYGIS ĮVYKO! 

INGA STONIENĖ, DOFE VEIKLOS VADOVĖ  

 



Visos I klasės pagal „Raktai į sėkmę“ programą Teams grupėse kūrė bendruomenės namus. Užduoties tikslas – lavinti grupinio 
darbo įgūdžius, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti, diskutuoti ir priimti sprendimus, išmokti pateikti savo idėjas grupei ir 
išgirsti kitų pasisakymus. Pirmokai buvo išradingi: jie  ne tik piešė, rašė, bet ir naudodami architektūros piešimo programą sukūrė 
bendruomenės namus. Dalijamės  rezultatu. ● 

„RAKTAI Į SĖKMĘ“ UŽDUOTIS – BENDRUOMENĖS NAMAS  
GABIJA PYRAGAITĖ, KURATORĖ  

 

Gegužės 24-28 d. I kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių policijos bendruomenės pareigūno Donato Verkio paskaitoje apie viešosios 
tvarkos pažeidimus ir galimas pasekmės. ● 

PASKAITA 

GABIJA PYRAGAITĖ,  KURATORĖ  



Gegužės mėn. 17-18  d.  vyko „Žaliosios olimpiados Odisėja“, kurią organizuoja pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis 
taškas" kartu su aplinkosaugine iniciatyva „Kita forma", pirmasis etapas. Dalyvavo net 96 Lietuvos mokyklos. Mūsų gimnazijos 
komanda paruošė ir pristatė darbą „Žaliosios zonos įkūrimas Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.  
Pasibaigus „Žaliosios olimpiados Odisėjos“ pirmojo etapo praktinės užduoties pristatymams, į pusfinalį pateko 60 komandų! Smagu, 
kad ir mūsų komanda „Dobiliukai“,  surinkę 43 taškus iš 45,  pateko į pusfinalį. 
Laukia vasaros iššūkis – „Misija: švari vasara'21“! 
Kviečiame kiekvieną prisidėti prie aplinkos tvarkymo. Pakelkime šiukšlę ne tik savo kieme, bet ir gatvėje, parke, miške, paplūdimy. 
Tegu vasara būna švari!  ●     

MISIJA: ŠVARI VASARA'21! 
VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA 

 

Birželio 2 d. didždvariečiai Vilniaus TECH  kuruojamoje nuotolinio ugdymo programoje „Ateities inžinerija“ pristatė penkis parengtus 
projektinius darbus. ●     

„ATEITIES INŽINERIJA“ PAVASARIO SESIJA 

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



PAVASARINĖ „MAISTO BANKO“ AKCIJA 

DANGUOLĖ NARAVECKIENĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

 

Gegužės 7 d.  gimnazijos mokiniai dalyvavo pavasarinėje 
„Maisto banko“ akcijoje. Ilgai negendančio maisto poreikis 
ypač išryškėjo pandemijos metu. Pernai dėl pandemijos 
neįvykus pavasarinei akcijai organizacijos jautė didelį tokios 
paramos stygių, todėl „Maisto bankas“ tradiciškai kvietė 
susivienyti vardan kilnaus tikslo – pagalbos mūsų 
pažeidžiamiausiems. 

III kl. gimnazistai: Paulius Jokubauskas, Medas Radišauskas, 
Matas Dudėnas. Kevinas Martinkus, Daniel Grabovskij, 
Dainius Šveikauskas, Dija Bartkutė, Adelė Kaltanaitė, 
savanoriavo padėdami Šiaulių šv. Apaštalo Petro ir 
Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centrui. ● 

 

Gegužės 7-ąją minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šią dieną A. J. 
Greimo skaitykloje parengta leidinių paroda „Aš pažinau karalių tavyje“, skirta 
poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms 

2021-ieji paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais. Nors žuvo būdamas vos 23-ejų, 
Vytautas Mačernis visuotinai pripažįstamas lietuvių literatūros klasiku, tarp kurių 
yra bene jauniausias. 
Poetas A. Nyka-Nyliūnas rašė: „Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras: staiga 
pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje.“ ● 

LEIDINIŲ PARODA „AŠ PAŽINAU KARALIŲ 

TAVYJE“ 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA 

PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS  

Gegužės 7–8 d. įvyko kasmetinė „Maisto banko“ akcija, kurioje dalyvavo TB kl. mokiniai. Šiemet ši akcija buvo išskirtinė, nes vyko 
pandemijos sąlygomis. Džiugu, kad mokiniai nepabijojo ir rinko maisto produktus Šiaulių Motinos Teresės šeimų namams bei 32 
Maltiečių ordino globojamiems seneliams. Dėkojame mokiniams savanoriams ir gimnazijos mokytojoms: Janinai 
Dombrovskienei, Snieginai Raubaitei ir Danguolei Kuklai, dalyvavusioms šioje akcijoje. ● 



 

Denis Koliasnikovas, IM kl. mokinys, apdovanotas 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu                      

už puikiai atliktas kalbėjimo ir meninio skaitymo užduotis.                
 

 

Mokytoja Natalija Ploshenko ● 

LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ  
(GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS 

OLIMPIADA 

Eva Kislauskaitė, TB1 kl. mokinė, Vasarė Gaupšaitė, TB2 kl. mokinė, 
apdovanotos Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pagyrimo raštais. 
 

Mokytoja Diana Virbickaitė ● 

LIETUVOS MOKINIŲ EKONOMIKOS          
IR VERSLO OLIMPIADA 

9–10 klasių grupė 

Denis Koliasnikovas, I kl. mokinys, laimėjo II vietą. 
Mokytoja Natalija Ploshenko 

Ema Andrijauskaitė, II kl. mokinė,  – III vietą. 
Mokytoja Jurgita Briedytė 

 

11 klasių grupė 

Nikita Volosenko, III kl. mokinys, laimėjo II vietą. 
Mokytoja Natalija Ploshenko ● 

ŠIAULIŲ APSKRITIES RUSŲ 
(UŽSIENIO) KALBOS MOKINIŲ             

RAIŠKIOJO SKAITYMO KONKURSAS 

Konferenciją sudarė dvi dalys: CAS projektai ir individualios CAS veiklos. 
Mokiniai pristatė 14 CAS projektų, kuriuos atliko individualiai ar grupėse. 
Projektai atskleidė, kad TB 15-osios laidos mokiniai yra ypač kūrybingos ir 
empatiškos asmenybės. Veiklos dienos centruose, vaikų, senelių 
namuose, priešmokyklinėse įstaigose, gyvūnų prieglaudose išryškino ir 
dar vieną svarbią mokiniams mokėjimo mokytis kompetenciją – juk noras 
išmokti, priimti ir  įveikti gautą iššūkį, padėti kitam yra pamatinės CAS 
vertybės. 
CAS veiklos, kurias atliko mokiniai, itin įvairios, prasmingos, bet svarbiausia, kad į šias veiklas buvo įtraukti mokinių tėvai, draugai, 
didždvariečiai, kitų gimnazijų mokiniai. Jų metu mokiniai tobulino bendradarbiavimo, laiko planavimo savybes, kritiškai įvertino 
padarytas klaidas, pasinaudojo naujomis bendradarbiavimo galimybėmis. 
Labai norėčiau pasidžiaugti jų savanorystės samprata, atliktu įdirbiu esamiems ir būsimiems TB programos mokiniams. Mokinių 

CAS KONFERENCIJA – „CELEBRATING CAS“ 

PAULIUS BARANAUSKAS, CAS VEIKLŲ KOORDINATORIUS  
 

Korona virusas šiais metais nesutrukdė įgyvendinti ir surengti kasmetinę 
TB programos 15-osios laidos mokinių CAS konferenciją „Celebrating 
CAS“ – gegužės 25 dienos popietę mokiniai nuotoliniu būdu pristatė 
savo dvejų metų veiklą ir įgytą gerąją patirtį.  

Klaudija Bubelytė apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio  
komiteto padėkos raštu.● 

LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSAS 
„PAVYDAS IR PUIKYBĖ SPORTE“ 



 

Vilniaus g. 188 

Šiauliai 

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

El. pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

DĖKOJAME „ASEJA“ UŽ PAVASARIŠKĄ DOVANĄ – DARŽOVIŲ, GĖLIŲ,                              
PRIESKONINIŲ AUGALŲ SĖKLŲ RINKINĮ! ●    

Gegužės 7 d. Didždvario gimnazijoje lankėsi Nacionalinės dailės galerijos 
parodos „Formuojant ateitį. Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos“ 
kuratorė Elona Lubytė, parodos architektas Rokas Kilčiauskas ir 
muziejininkė Vilma Karinauskienė. Jie gimnazijai padovanojo Lietuvos-JAV 
aplinkos menininkės vizionierės Aleksandros Fledžinskaitės-Kašubienės-

Kasubos (1923-2019) palikimui skirtą leidinį ir parodos ženkliuką. 
Parodos pagrindą sudaro Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui 
menininkės padovanotų kūrinių ir 8 000 skaitmeninių vaizdų kolekcija, kurią 
papildo Amerikos meno archyve, Smithsonian institute (JAV) saugomi A. 
Kasubos darbai ant popieriaus bei Šiaulių „Aušros” muziejaus rinkiniuose 
esantys grafų Zubovų ir Fledžinskų šeimos dokumentai ir daiktai. Čia galima 
pamatyti ir senuosius atvirukus su Šiaulių mergaičių gimnazijos, dabar 
Didždvario gimnazijos, vaizdais.● 

„FORMUOJANT ATEITĮ. ERDVINĖS  
ALEKSANDROS KASUBOS APLINKOS“ 

NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS INFORMACIJA 

DĖKOJAME! 


