
MOKYKLOS GYNIMO DIENA 

 

Europos kalbų diena 
    5 psl. 

„Tyrėjų nak�s 2021“ 
     6 psl. 

 Didždvariečiai didždvariečiams 
                  13 psl. 

Rugsėjo 30 d. Didždvario gimnazija minė-
jo Mokyklos gynimo dieną. Tradiciškai šią die-
ną prisimenama istorija, kai mokyklos bend-
ruomenė – mokiniai ir mokytojai – gynė mo-
kyklos pastatą nuo jį užim) norėjusių ber-
mon)ninkų. 1919 m. rugsėjo 30 d. gimnazis-
tams ir jų mokytojams atsisakius palik) mo-
kyklą kilo susirėmimas su vokiečiais. Begink-
liai vaikai buvo mušami, mėtomi nuo laiptų ir 
net pro gimnazijos antro aukšto langus. Tik 
po kruvinos kovos bermon)ninkams pavyko 
užim) mokyklos pastatą. Mokslas nutrūko 
trims mėnesiams. 

Kasmet minint Mokyklos gynimo dieną gim-
nazijos direktorius kreipiasi į mokinius tais 
pačiais žodžiais: „Skaistusis jaunime! Šiandien 
mes susirinkome paminė) dieną, kai prieš 102 metus gimnazijos mokiniai ir mokytojai gynė savo mokyklą nuo okupan-
tų. Gindami mokyklą, jie gynė Lietuvos nepriklausomybę. Nepamirškime to. Šiandien mes gimnaziją giname savo gerais 
darbais, doru elgesiu.“  ●  

 



Rugsėjo 2–3 dienomis tradiciškai vyko I kl. mokinių socialinių kompetencijų ugdymo stovykla „Didždvarie)s“. 
Pirmokai žaidė komandų formavimo žaidimus, rengė klasių pristatymus, šoko tau)nius šokius, žaidė spor)nius žaidi-
mus ir kartu prisiekė laiky)s didždvariečio priesaikos. 

Šioje stovykloje vykstančios veiklos siekia padrąsin) mokinius, mokslo metus pradedančius naujoje mokykloje, padė) 
jiems susipažin) su naujais bendraklasiais. 

Vyresnieji gimnazistai padėjo pirmokams išsklaidy) baimes, pasakojo apie gimnazijos gyvenimą, supažindino su mo-
kyklos istorija, tradicijomis, neformalaus švie)mo galimybėmis.  ●                     

STOVYKLA „DIDŽDVARIETIS“ 
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Rugsėjo 10–11 dienomis Šiauliai šventė savo 785-ąjį gimtadienį. Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo 
šioje šventėje. Net 24 mūsų gimnazistai savanoriavo ir prisidėjo prie to, kad šventėje būtų mažiau nesklandumų. 

Visas akimirkas užfiksavo „Šiaulių dienų 785“ savanorių koordinatorė ir IIIc kl. mokinė Simona Mickutė. ●                     

SAVANORYSTĖ MIESTO ŠVENTĖJE 

 Koks  yra demokra)jos skonis? Į šį klausimą bandė 
atsaky) šeši Didždvario gimnazijos mokiniai, lydimi 
istorijos mokytojos Valdos Kizevičiūtės, bei ki) projek-
to dalyviai iš Graikijos, Lenkijos, Slovakijos ir Čekijos. 
Savaitę gyvenę poli)nėje simuliacijoje Čekijoje, jie su-
žinojo, kaip veikia ir su kokiais sunkumais susiduria 
parlamentarai. 

Simuliacijoje buvo sukurta nauja valstybė – Europista-
nas. Visi dalyviai buvo suskirsty) į par)jas, kuriose 
turėjo gin) savo idėjas. Kiekvieną dieną dalyviai siūly-
davo įvarius įstatymus bei problemų sprendimus, ku-
rie padėtų valstybei įveik) sunkumus. Europistano 
gyventojai, pasitelkę savo sumanumą, išminG, ryžtą, 
drąsą,  laimėjo karą prieš kaimyninę Italiją, pasikėsinu-
sią okupuo) jaunųjų poli)kų sukurtą šalį. 

Erasmus+ programa jaunimo mainų projekto dalyvius 
pakvietė į poli)ką pažvelg) iš arčiau, supras), ko  reikia, jei norime išlaiky) de-
mokra)ją šalyje. Tai koks tas demokra)jos skonis? Projekto dalyviai vienbalsiai 
nutarė, kad jis visoks, jis įvairus, jis toks, kokio mums reikia, jei norime išlaiky) 
s)prią valstybę.  ●   

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAS „THE TASTE OF DEMOCRACY“ 

DOMINYKA SVILYTĖ, IIID KL. MOKINĖ  

 



Rugpjūčio 16–22 dienomis Kelmės 
rajone, „Miego klinikoje“, jau šeš-
tą  kartą įvyko prancūzų kalbos 
stovykla „Magique franςais“. Joje 
dalyvavo penkiasdešimt mokslei-
vių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Palangos, Molėtų ir Šiaulių miestų.  

Keturių pedagogų bei dviejų sava-
norių dėka vaikai turėjo galimybę 
ne )k patobulin) savo prancūzų 
kalbos žinias (ry)nių edukacinių 
užsiėmimų metu), bet ir įtvir)n) 
jas žaisdami, vaidindami, sportuo-
dami, muzikuodami. Šiais metais į 
svečius atvyko skautai. Netradici-
nės integruotos skau)škos ir 
prancūziškos užduotys sudomino 
net pačius didžiausius skep)kus. Svečias iš Šiaulių Jaunųjų technikų centro moksleivius supažindino su filmo kūrėjo, o-
peratoriaus darbu. Kūrėme trumpus filmukus prancūzų kalba. Ry)nė mankšta ir spor)niai turnyrai padėjo jaus)s žva-
liai. Stovykloje veikė vie)nis paštas, kuris įtraukė visus parašy) laiškelį labiausiai pa)kusiam draugui ar )esiog padėko) 
už kartu praleistą laiką. 

Savaitės trukmės stovyklos laiką vainikavo šeštadienio laužas ir atviri vaikų pokalbiai. Pažadėjome vieni ki)ems moky)s 
prancūzų kalbą ir dar ne kartą susi)k) šioje „magiškoje stovykloje“. 

Nuoširdus AČIŪ puikiai ir darbščiai komandai, padėjusiai įgyvendin) nerealiausias min)s. Esu ypač dėkinga pagrindi-
niams stovyklos rėmėjams – Prancūzų ins)tutui, Neformaliojo švie)mo centrui, Didždvario gimnazijai. Manau, kad ir šį 
kartą „blynas neprisvilo“. ●    

PRANCŪZŲ KALBOS STOVYKLA „MAGIQUE FRANΣAIS – 2021“ 

 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA, STOVYKLOS KOORDINATORĖ  

 



Pirmą kartą Europos kalbų diena pradėta švęs) 2001 me-
tais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Euro-
pos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių 
šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų 
įvairovė ir ska)namas kalbų mokymasis. Po šio sėkmingo 
renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Eu-
ropos kalbų diena. 

Mūsų gimnazijoje taip pat tapo įprasta paminė) šią dieną. 
Šįkart visą savaitę I–IV kl. mokiniai  dalyvavo viktorinoje, 
mokėsi pasisveikin), atsisveikin), padėko), skaičiuo), 
piešė ir kūrė projektus „Keliaujame po Europos šalis“. 

Smagu, kad nemažai mokinių keliauja ne )k Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Turkija, Latvija, Lenkija, Vokie)ja, Austrija, 
Italija, Prancūzija, Slovakija, Didžioji Britanija, Graikija, Bel-
gija, Kroa)ja, Bulgarija, Sardinijos sala – tai )k dalis šalių, 
kurios jau yra aplankytos. O kiek dar jų bus aplankytų atei-
tyje! Užsienio kalbų mokėjimas atveria kelius į kitas šalis, 
padeda lengviau supras) kitų šalių tradicijas, kultūras. 

Reikia nepamirš), kad kalba – ne )k žodžiai, ji leidžia pa-
maty) pasaulį kitomis akimis. Taigi, mokykimės užsienio 
kalbų ir būsime tur)ngesni! ●                     

MININT EUROPOS KALBŲ DIENĄ 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA  

 

 

Rugsėjo 24 d. gimnazijoje buvo paminėta Europos kalbų diena. Ji švenčiama siekiant paska)n) žmones moky)s kalbų ir 
saugo) jų paveldą, kaip svarbią kultūros dalį. Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažin) kitas šalis ir jų kultūras, 
taip pat didina mokymosi galimybes bei motyvaciją. 

Tą dieną užsienio kalbų mokytojai organizavo netradicines pamokas, IIM kl. mokiniai visus ateinančius į mokyklą pasi)-
ko įvairių kalbų palinkėjimais ir saldainiais, dvyliktokai per penktą ir šeštą pamokas dalyvavo Europos kalbų protmūšyje, 
kurį paruošė TB1 kl. mokiniai: Meda Nikalajevaitė, Neilas Beniušis, Evaldas Bu)kis ir Gerda Rumšaitė. Surengtos muziki-
nės pertraukos – dainavo ir grojo gimnazijos mokiniai. 

Sužinoję daug įdomių faktų apie kalbas, didždvariečiai su)ko savaitgalį vienas kitam sakydami: Dobrij den, Hola, Bon-
jour, Zdravstvuyte, Hej, Olá! ●                     

GERDA RUMŠAITĖ, TB1 KL. MOKINĖ  



„TYRĖJŲ NAKTIS 2021“ 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

Europos tyrėjų nak)s (angl. European Researchers’ Night) – 
viešas, plataus masto renginys, skirtas pristaty) mokslo įvai-
rovę ir mokslo poveikį piliečių gyvenimui originaliais ir įkve-
piančiais būdais. Šiais metais renginys vyko rugsėjo 24 d.   
29 valstybėse Vienas iš Tyrėjų nak)es )kslų – paska)n) 
jaunų žmonių domėjimąsi mokslu ir moksline karjera. 

Gimnazijos gamtos mokslų mokytojai pasku)nį rugsėjo 
penktadienį pakvietė savo mokinius pabū) jaunaisiais tyrė-
jais. Buvo organizuo) įvairūs prak)kos, laboratoriniai, eks-
perimen)niai darbai. I gamtamokslinės klasės mokiniai per 
biotechnologijų pamokas atliko laboratorinį darbą 
„Aplinkos mikroorganizmų tyrimas“, III kl. mokiniai –
  „Natūralūs an)bakteriniai ekstraktai“ (mokytoja K. Muraš-
kienė). II kl. mokiniai per fizikos pamokas prak)kavosi su 
variniu vamzdžiu ir atliko darbą „Lenco dėsnio ir sūkurinių 

srovių indukcija“ (mokytoja R. Valčiukienė). Biologijos mo-
kytoja D. Vaičekauskienė I kl. mokiniams organizavo prak)-
kos darbą  „Krakmolo nustatymas maisto produktuose“. 
Eksperimentą „Taisyklingos formos kūno tūrio nustatymas 
matema)ne svyruokle“ atliko III–IV kl. mokiniai per fizikos 
pamokas (mokytojas S. Pelanskis). 

Pertraukų metu buvo galima stebė) mokinių projekto 
„STEAM namuose” filmus. 

Įgyvendinant gimnazijos STEAM )kslus yra skiriamas didelis 
dėmesys mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdy-
mui. Mokykla moko ne )k kaip teoriškai atsaky) į klausi-
mus, bet ir kaip tą teoriją pritaiky) prak)škai.●   

 



MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS MOKSLEIVIAMS 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI  

Mokslo fes)valis „Erdvėlaivis žemė“ 
Lietuvoje organizuojamas nuo 2004 
metų. Per 17 metų šis fes)valis tapo 
didžiausiu mokslo populiarinimo rengi-
niu Lietuvoje. Jo rengėjai siekia, kad 
dalyviai ne )k sužinotų apie naujausias 
mokslo ir technologijų tendencijas, bet 
ir patys galėtų tas technologijas išban-
dy), kad suvoktų plataus, tarpdiscipli-
ninio išsilavinimo, kūrybiškumo reikš-
mę ir pasiruoštų nenuspėjamai ateičiai. 

Didždvario gimnazijos gamtos mokslų 
mokytojos: V. Savickaitė, R. Valčiukie-
nė, K. Muraškienė, D. Vaičekauskienė, 
aktyviai prisidėjo prie mokslo fes)valio 
„Erdvėlaivis žemė“ 2021 programos 
kūrimo. Jos Šiaulių apskri)es mokslei-
viams pasiūlė net 9 prak)nius )riamuo-
sius darbus, apėmusius skir)ngas 
mokslo sri)s: chemiją, fiziką, biologiją. 

Prak)kos darbus: „Popieriaus galia”, 
„Virtualios ir realios elektros  grandinės  
jungimas”, „Kūnų masės centras”, 
„Veidrodis”, „Ikrų gamyba iš sulčių”, 
„Spalvoto cukraus piramidė”, „Augalų 
ląstelių plazmolizės tyrimas” ir kt., at-
lik) pasirinko Šiaulių Jovaro, Salduvės, 
Sandoros progimnazijų pradinių klasių 
ir 5–8 kl. mokiniai, Vaikų dienos centro 
lankytojai, Gruzdžių vaikų socializacijos 
centro auklė)niai. Atlik) prak)kos dar-
bų buvo atvykę net Kėdainių Josvainių 
gimnazijos mokiniai. Į Joniškio raj. M. 
Ka)lūtės ir Šiaulių raj. Meškuičių gim-
nazijos Naisių skyriaus mokyklas mūsų 
mokytojos vyko pačios. Taigi iš viso 
buvo organizuota 17 renginių. 

Aktyviai mokslo fes)valio renginiuose 
dalyvavo ir didždvariečiai. Naujai pra-
dėjusiame veik) VUŠA STEAM centre I–

III kl. mokiniai dalyvavo renginiuose: 
„Pulsas šokio ritmu”, „Kodėl burbuliuo-
ja vonios rutuliukai?“, „Kas )e )tnag-
dumbliai ir kodėl jie įdomūs ne )k gam-
)ninkams“. IY kl. mokiniai kartu su 
geografijos mokytoja  S. Raubaite įgy-
vendino programą „Žemės gelmių iš-
tekliai Lietuvoje ir jų panaudojimas“, 
kurią organizavo Šiaulių kolegijos dės-
tytojai. 

Gimnazijoje viešėjo fes)valio atstovai: 
dr. Lina Ragelienė iš VDU III–IV kl. mo-
kiniams skaitė paskaitą „Ką žinome  
apie nanodaleles?“, o Kauno Renesan-
so Kalavijo mokykla IIS klasės mokinius 
pakvietė į edukacinę veiklą „XVI–XVII a. 
kalavijų kovos menas“. 

Prasmingai, įdomiai ir turiningai pradė-
jome mokslo metus! ●   

 



EDUKACINĖ IŠVYKA, SKIRTA HOLOKAUSTO 80-IUI LIETUVOJE              

PAMINĖTI 

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

Rugsėjo 23 d. grupė moksleivių Kaune aplankė net tris objektus: IX fortą, Prezidentūrą ir M. K. Čiurlionio galeriją.  
Gimnazistų mintys po pažin�es su muziejaus ekspozicija ir edukacinio užsiėmimo „Pabėgimas“.   

Mane sukrėtė žydų gyvenimo sąlygos įkalinimo vietoje. Buvo labai baisu karceriuose, į kuriuos žydai  pakliūdavo už 
menkiausią nusikal)mą. Negalėjau pa)kė), kad didžiuliai grioviai aplink fortą buvo pilni žydų palaikų, o baigian)s karui, 
kai naciai norėjo likviduo) savo nusikal)mų įrodymus, likę gyvi žydai turėjo sudegin) savo tėvynainius. 

Vien pastatas ir jo patalpos mane šiurpino, negaliu įsivaizduo), kaip žmonės ten gyveno ir net išgyveno. Įsiminė infor-
macija apie tai, atsirado žmonių, kurie vis )k padėjo žydams išgyven). 

Puiki istorijos pamoka – šis edukacijos užsiėmimas, kurio metu mes patys realiai galėjome pajus) tą įtampą ir grėsmę, 
kuri buvo apėmusi žydus, dalyvavusius pabėgime. Man tapo daug aiškesnė holokausto tema ir žydų istorijos tragedija. 

Mokinių mintys po apsilankymo Prezidentūroje: 

Kelionės metu aplankėme Prezidentūros patalpas Kaune, ekskursijų vadovės lydimi apžiūrėjome istoriškai įdomią, infor-
matyvią ekspoziciją apie Lietuvos respublikos prezidentus ir jų darbo specifiką. Dalyvavome edukaciniame užsiėmime 
„Vivat respublika”.  

Supratau, koks sudė)ngas ir svarbus tarpukario laikotarpis buvo Lietuvos istorijai. Geriau supratau kiekvieno prezidento 
veiklos ir pažiūrų skirtumus. Įdomu pamaty) prezidento A. Smetonos kabinetą. Sužinojau, kad tarpukariu kiekvienas 
pilie)s  galėjo be biurokra)nių problemų užei) į prezidentūrą ir susi)k) su prezidentu. Man pa)ko, kad išgirdau infor-
maciją ne )k apie poli)nę prezidentų veiklą, bet ir asmeninį gyvenimą, kuris, be abejo, turėjo įtakos jų pažiūroms. 

Pasku)nis aplankytas objektas –  M. K. Čiurlionio paveikslų galerija. Gimnazistai džiaugėsi, kad po apsilankymo IX forte 
ir Prezidentūroje, M. K. Čiurlionio paveikslų peržiūra tapo puikia atgaiva sielai. Buvo smagu maty) mokinius, kurie, kaip 
jie patys sakė, nelabai mėgsta ir nemoka pieš), išdrįso ir  išbandė M. K. Čiurlionio piešimo techniką. 

Edukacinės kelionės metu mokinius lydėjo istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė ir kuratorė Jomantė Slavinskaitė. ●   

 



MODERN EDUCATION IN SCIENCE FOR INDUSTRY 4.0 
DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA, RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA 

Trejus metus didždvariečiai ir jų partneriai iš Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven 
(Vokie)ja), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija) mokyklų vykdė Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – 
Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektą „Modern Educa)on in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto 
Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3). Projekto )kslai buvo keli: didin) mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, matema)-
ka, modernizacija pramonės šakose, moky) taiky) matema)kos, gamtos mokslų kompiuterines programas, vykdy) 
tarptau)nius mainus, daly)s gerąja pa)r)mi. 

Mokiniai, vykdami į klasių mainus, pristatydavo savo regiono ir susipažino su visų dalyvaujančių šalių pramonės 4.0 ša-
komis, dalyvavo ekskursijose į pramonės objektus, diskusijose apie gamtos mokslus šiuolaikinėje pramonėje, atliko įvai-
rias patyrimines skaitmeninės iniciatyvos „Pramonė 4.0“ scenarijaus užduo)s, vykdė gamtos mokslų eksperimentus, 
pavyzdžiui, klasių mainuose į Bremerhaveno mokyklą mokiniai konstravo vėjo jėgainių modelius ir analizavo skir)ngų 
modelių vėjo jėgainių energe)nį efektyvumą, apdorojo gautus duomenis. La Salle-Buen Consejo mokykloje mokėsi ga-
min) katamaranus iš plas)kinių butelių, faneros ir saulės baterijų, reikėjo matuo), skaičiuo), analizuo), vėliau paplūdi-
myje testavo.  

Gimnazistai lankėsi Brėmeno (Vokie)ja) universiteto matavimo, analizavimo ir kokybės mokslų ins)tutą BIMAQ, unika-
liame žinių ir patyriminių veiklų centre „Klimhaus Bremerhaven“, Navan)jos (Ispanija) fabrike, nuotekų valymo įmonė-
je.  

Užklupus Covid-19 pandemijai projekto partnerių susi)kimai persikėlė į virtualią erdvę. Kiekvienos šalies atstovai prista-
tė galu)nį metų )riamąjį darbą. Su šiais darbais galima susipažin) projekto )nklalapyje h`p://mesi4.eu/. 

Baigian)s projektui rugpjūčio 25–28 d. Didždvario gimnazijoje vyko projekto partnerių Čekijos ir Ispanijos mokyklų ats-
tovų susi)kimas, kuriame buvo rengiamos projekto ataskaitos, projekto įsiver)nimas, diskutuota apie atsinaujinančius 
energijos šal)nius ir klimato kaitą.  

Džiugu iš mokinių girdė), kad projektas buvo įdomus ir 
prasmingas. Pirmiausia tuo, kad teko bendrau), bendra-
darbiau) ir vykdy) komandines patyrimines veiklas su mo-
kiniais iš kitų šalių. ●   

 



KELIONĖ LAIKU ANYKŠČIUOSE 

Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų 
Kalnai ir maži kalneliai. 
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako mūsų senoliai. 

Antanas Baranauskas 

  

Vėsų, bet gražų rugsėjo 18 d. rytą jung)nė IA, IY ir III kl. mokinių 
grupė, lydima  lietuvių kalbos mokytojų Vidos Balčiūnienės ir As-
tos Gagilienės, istorijos mokytojos Gienos Kubiliūtės bei fizikos 
mokytojos Rimos Valčiukienės, išvyko pakeliau) laiku į Anykščius. 
Mokiniai gavo užduoG fotografuo) jiems paskirtą objektą, be to, 
veiklos buvo kaitaliojamos, tad kelionė buvo įdomi ir įvairiapusė. 

„Be jo nebūtų mūsų“, – tokiais Maironio žodžiais moksleivius 
pasi)ko A. Baranausko klėtelėje, pastatytoje 1826 m. Čia rašyto-
jas per dvi vasaras parašė himną Lietuvos gamtai ,,Anykščių šile-
lį“. Įdomu buvo sužino), su kokiais sunkumais susidūrė šio kūri-
nio vertėjai, nežinodami, kaip išvers) grybų pavadinimus, kaip 
pristaty) žalG ar kaip paaiškin), ką reiškia varškė. Pasivaikščioję 
po A. Vienuolio namą, aplankė rašytojo kapą, esanG namo kie-
me.  Kita stotelė – Anykščių siaurasis geležinkelis, pradėjęs veik) 
1899 metais ir nusidriekęs nuo Panevėžio iki Rubikių. Siaurukas 
buvo naudojamas ne )k keleivių, bet ir įvairiems kroviniams, nu-
kirstam miškui pervež). Su Siauruko istorija išsamiau susipažinta 
apsilankius muziejuje, kur buvo galima iš arčiau pamaty) garvežį, 
vagonus, kuriais lietuviai buvo tremiami į Sibirą. 

Niūronyse, J. Biliūno gim)nėje, laukė pažin)s su rašytojo gyveni-

mu. Iš čia jaunasis Jonukas išvyko į Latvijos gimnaziją moky)s ir 
sugrįžo jau vedęs, bet sunkiai sergan)s. Džiovininkų kartos rašy-
tojas buvo palaidotas Zakopanėje ir )k 1953 metais parvežtas į 
Lietuvą ir palaidotas Liudiškių piliakalnyje, „kad matytų kapas 
sodžių…“ Labai simboliškas buvo kopimas į Laimės žiburį ir laipte-
lių skaičiavimas. Keliavimas laiku nukėlė ir į Mindaugo laikus, į 
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnį, kur stovėjo valstybinė medinė 
pilis, saugojusi šiaurinį Lietuvos valstybės pasienį. Tai buvo pa) 
didžiausia pilis Rytų Lietuvoje, spėjama Mindaugo Vorutos pilies 
vieta. 

Kelionę istoriniu laiku tęsė Puntuko akmens legenda, kurioje sa-
koma, kad „nešė velnias akmenį, didumo kaip gryčia, ir sudaužy) 
norėjo Anykščių bažnyčią“. Aplanky) buvo ir Šven)eji ąžuolai, 
saugomas gamtos paveldo objektas. Prie šių ąžuolų buvo kūrena-
mi aukurai ir aukojamos aukos dievams. Į dabarG jaunimą grąžino 
Medžių lajų takas, pirmasis takas Bal)jos valstybėse ir visoje Rytų 
Europoje, kur galima pasivaikščio) medžių lajų lygyje. 

Ekskursija, sujungusi lietuvių literatūrą, fiziką ir istoriją, pavyko. 
Tai liudija ir vaikų atsiliepimai. Labiausiai dėmesio sulaukė J. Biliū-
no gim)nė: „Klausydamasis pasakojimo, pajutau visus rašytojo 
išgyvenimus“, – teigė vienas iš IY kl. mokinių. Trečiokai gimnazis-
tai buvo patenkin) pavažiavę rankine drezina, I klasės mokiniams 
pa)ko Puntuko akmuo, nes nesi)kėjo „pamaty) tokio dydžio 
akmenį“, bei lajų takas, nes „buvo keistas jausmas vaikščio) me-
džių viršūnėmis“.  Trečiokai „daugiausia teigiamų emocijų gavo iš 
bendravimo tarpusavyje“. ●                                                                                                                    

 ASTA GAGILIENĖ IR VIDA BALČIŪNIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS  

 



GAMTOS MOKSLŲ EKSPEDICIJA PO ŽEMAITIJĄ: VARNIAI, LOPAIČIŲ 
MIŠKAS, PILIAKALNIAI 

VIDMANTĖ MAURAGAITĖ, IIG KL. MOKINĖ  

Nors rugsėjo 25 d. rytas nebuvo labai 
saulėtas ir gražus, bet tai nesutrukdė IG 
ir IIG klasėms išvyk) į išvyką po Žemai-
)ją. 

Visų pirma, nuvykome į Varnių regioni-
nio parko lankytojų centrą, kur susi)-
kome su vyr. specialistu (kultūrolo-
gu)  Linu Šedvilu, kuris labai linksmai 
(ir, žinoma, žemai)škai) mums papasa-
kojo apie Žemai)ją, Varnius bei kitus 
aplink esančius miestelius, kaimelius. 
Lankytojų centre mokėmės skaity) že-
mai)škai (tai daugeliui buvo nelengvas 
išbandymas), susipažinome su Varnių 
krašto istorija, reljefu bei parke gyve-
nančiais paukščiais, galėjome pasiklau-

sy) garso įrašų su paukščių skleidžia-
mais garsais, žemai)škais tekstais. 

Susipažinę su apylinkėmis patraukėme 
link pirmojo kalno – Pavandenės alka-
kalnio, kuriame didžiausią įspūdį mums 
paliko ten stovin)s kolumbariumas, 
lipome į dar tris piliakalnius: Sprudės, 
Medvėgalio ir Bilionių, susipažinome su 
jų istorija, pasigrožėjome nuostabiais 
apylinkių vaizdais. 

Atsisveikinę su linksmuoju gidu Linu, 
patraukėme į Tverus, kur mus pasi)ko 
gidas Kazys Praeras, kuris papasakojo 
mums šiek )ek miestelio istorijos bei 
aprodė Tverų švč. Mergelės Marijos 

Apsilankymo bažnyčią, kuri yra didžiau-
sia medinė bažnyčia Lietuvoje! 

Apžiūrėję bažnyčią, išvažiavome į Lo-
paičių mišką. Miške vaikščiojome ilgai, 
tačiau buvo labai įdomu klausy)s įvai-
rių pasakojimų apie tose vietose kadai-
se galimai gyvenusius mūsų protėvius. 
Atsigaivinome šaltu šal)nio vandeniu, 
aplankėme daugybę didžiulių akmenų. 
Pasirodo, visi jie turi savo istoriją ir net 
stebuklingų galių! Galų gale užlipome į 
Lopaičių piliakalnį, nuo kurio atsivėrė 
tą dieną ne kartą matytas magiškas 
vaizdas. 

Namo grįžome labai pavargę, tačiau 

 



Rugsėjo 19–26 dienomis teko puiki galimybė dalyvau)  
Erasmus+ mokymuose „(Re)imagining the youth with LSP“ 
Maltoje. LSP – tai Lego Serious Play, „Lego“ kompanijos 
sukurta metodologija, kurią savo veikloje taiko verslo įmo-

nės, nevyriausybinės organizacijos, švie)mo ins)tucijos. 

Į šiuos mokymus susirinko edukatoriai iš Italijos, Ispanijos, 
Kipro, Maltos, Lenkijos ir Lietuvos. Kurdami asmeninius bei 
bendrus modelius, mokėmės metodologijos, kaip Lego 
kaladėles pritaiky) įvairiose veiklose, o taip pat diskutavo-
me apie įvairių šalių švie)mo sistemas, pristatėme savo 
organizacijas, kūrėme šiuolaikinio mokinio bei mokytojo 
modelius, juos aptarėme, dalijomės pa)r)mi. Vienas iš 
pagrindinių Lego Serious Play principų – prisimin), kad 
galima „galvo) rankomis, o klausy) akimis.“ 

Džiaugiuosi, kad galėjau pristaty) Lietuvą bei Šiaulius už-
sienio kolegoms, išmok) naujų dalykų, laisvalaikiu aplan-
ky) įžymiąsias Maltos vietas. 

#Erasmusplus #LegoSeriousPlay #Lego ●       

ERASMUS, MALTA IR LEGO 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 
Rugpjūčio 8–14 dienomis keturi gimnazijos pirmokai: Da-
nas Šidlauskas (IP kl.), Danius Zapalskis (IP kl.), Žemyna 
Griškutė (IA kl.), Algita Armalaitė (IA kl.), su anglų kalbos 
mokytoja Inga Stoniene lankėsi Čekijos mieste Nachod ir 
dalyvavo Erasmus+ projekto „THE CLIP“ mobilume kartu 
su partneriais iš Italijos, Čekijos, Graikijos ir Es)jos. 

Projekto susi)kimo )kslas – atkreip) visuomenės bei jau-
nimo dėmesį į patyčias, negatyvios nuomonės išsakymą 
virtualioje erdvėje, neapykantos kalbą. Jaunuoliai visame 
pasaulyje daug laiko praleidžia tokiose pladormose, kaip: 
Youtube, Tik-Tok, kurios ne )k formuoja požiūrį į pasaulį, 
bet ir įrodo, jog problema dėl patyčių  )krai egzistuoja. 
Kad būtų įgyvendintas projekto  )kslas, buvo nuspręsta 
sukur) dainą, ją vizualizuo)  ir tokiu būdu parody), kaip 
negatyvi aplinkinių nuomonė gali paveik) jauno meninin-
ko kelią. 

Projekto dalyviai, dirbdami grupėse, sukūrė dainai muziką, 
žodžius, šokį ir nufilmavo videoklipą. Daina buvo įrašyta 
profesionalioje įrašų studijoje Prahoje, filmavimo metu su 
projekto dalyviais taip pat dirbo režisierius, kuris padėjo 
parink) filmavimui aplinką, dalijosi savo pa)r)mi ir patari-
mais, ko reikia įtaigiam vaizdui. Buvo nerealu! 

Mokiniai ne )k sužinojo, išmoko naujų dalykų, bet ir pato-
bulino bendravimo įgūdžius anglų kalba, susirado naujų 

draugų. Be to, lankėsi Čekijos sos)nėje Prahoje, o, lanky-
damiesi Adršpach-Teplice uolų parke, turėjo unikalią 
progą pamaty) ir įsi)kin), kokia graži šalies gamta. 

Su nekantrumu laukiame mūsų kūrinio Youtube plador-
moje! ●       

PROJEKTAS „THE CLIP“ 

INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  



 

DIDŽDVARIEČIAI DIDŽDVARIEČIAMS 

RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  

 

Rugsėjo 9 d. gimnazijoje viešėjo TB diplomo programos 5-
osios laidos alumnas Vladas Reikalas, kuris pasidžiaugė 
besikeičiančia mokykla bei susi)ko su TB2 ir parengiamo-
sios bakalaureato (IIP) klasių mokiniais. 

Susi)kimo metu Vladas apžvelgė savo dešim)es metų mo-
kymosi ir darbo pa)r)s: 2011 metais baigęs Tarptau)nio 
bakalaureato diplomo programą Didždvaryje, jis įstojo į 
Edinburgo universitetą studijuo) statybų inžineriją (angl. 
CIvil Engineering). Viena iš priežasčių, kodėl pasirinko šią 
krypG, buvo ta, kad  jam gerai sekėsi matema)ka ir fizika, 
be to, mokymasis anglų kalba suteikė pasi)kėjimo rink)s 
tolimesnes studijas Ško)jos pres)žiniame universitete. 

Baigęs studijas, Vladas sulaukė darbo pasiūlymo  – dirb) 
tarptau)nėje britų statybos, architektūros, inžinerijos ir 
dizaino kompanijoje ARUP, įsteigtoje 1946 metais ir turin-
čioje 90 biurų 35 pasaulio šalyse. Garsiausi šios kompani-
jos sta)niai: Sidnėjaus operos pastatas, Pekino olimpinis 
stadionas ,,Paukščio lizdas”, Honkongo salas jungian)s 
ilgiausias )ltas. 

Vladui pasisekė, nes pradėjęs dirb) ARUP, jis prisijungė 
prie komandos, projektavusios didžiulį )ltą Ško)joje, kurio 
a)darymo metu 2017 metais jam teko pamaty) ir šventėje 
dalyvavusią Anglijos karalienę Elžbietą II. Šiuo metu Vladas 
gyena ir dirba Toronte (Kanada), kur su kolegomis projek-
tuoja naują  metro atšaką mieste. Vaikinas paatviravo, kad 
baigęs šį projektą,  planuoja persikel) į Honkongą, nes jau 
turi darbo pasiūlymą. 

Vladas  pristatė inžinerijos prak)nės veiklos privalumus ir 
trūkumus, )kėdamas, kad jo pa)r)s gali padė) apsispręs) 
)ems mokiniams, kurie galvoja rink)s šią studijų krypG, 
pasidalijo studijų ir studentavimo pa)r)mi ir akcentavo, 
kad statybų inžinerija nėra stereo)piškai vyriškas darbas – 
šią studijų krypG renkasi ir merginos, kurios tampa puikio-
mis statybų inžinierėmis. 

Jis paragino parengiamųjų klasių mokinius bū)nai rink)s 
TBD programą, nes ji atveria duris į pres)žines mokymo 
įstaigas, pabrėžė, kad norint pa)r) sėkmę, reikia nebijo) 
nežino) ir klaus) bendraklasių, mokytojų, net savęs. ●   

Trumpam iš Jung)nės Karalystės parvykusi aplanky) ar)-
mųjų Šiauliuose, į gimnaziją susi)k) su mokytojais ir pa-
rengiamojo bakalaureato (IIm) klasės mokiniais užsuko 
Ieva (Vasiliauskaitė) Trabbinor. 

Ieva, 2009 metais Didždvaryje baigusi TB DP, pasirinko 
tarptau)nių santykių ir poli)kos mokslų studijas Dandi 
(angl. University of Dundee) universitete Ško)joje. Ieva 
pajuokavo, kad net  gautas aukščiausias anglų kalbos egza-

mino įver)nimas  nepadėjo – teko moky)s škotų anglų 
kalbos! Baigusi bakalauro studijas mergina tęsė mokslus 
šv. Andriaus (angl. St Andrews) universitete, ji pasirin-
ko  terorizmo ir poli)nės prievartos magistro studijas, po 
jų Ieva įsidarbino  Avon and Somerset policijoje, tapo aukų 
ir liudytojų apsaugos pareigūne. Nors darbas buvo įdomus, 
kelian)s iššūkius ir prasmingas, bet ir  emociškai sunkus, 
todėl visiškai ne)kėtai gavusi pasiūlymą perei) į Londono 
policiją dirb)  veiklos anali)ke, ji ryžosi šiam pokyčiui ir yra 
labai tuo patenkinta. 

Mergina mokiniams akcentavo, kad, ko gero, tai dar ne 
pabaiga, nes tai, ko išmoko mokydamasi pagal TB diplomo 
programą  (nebijo) rizikuo), išei) iš savo komforto zo-
nos,  bū) atviram naujovėms ir iššūkiams), )krai praverčia 
gyvenime. Jos manymu, viena svarbiausių išmoktų pamo-
kų – tai laiko planavimas ir prioritetų nusistatymas. 

Atsisveikindama Ieva mokiniams palinkėjo nebijo) rizikuo-
) ir rink)s mokymąsi TB klasėje. ●   

  



Rugsėjo 21 d. Didždvario gimnazijoje vyko susi)kimas su 
Tarptau)nio bakalaureato diplomo programos                            

alumne Kotryna Kanapyte.  

Susi)kime dalyvavo TB1 klasės mokinių grupė. ●       

 

DIDŽDVARIEČIAI DIDŽDVARIEČIAMS 

 Ne)kė), bet visada džiuginantys buvusių Tarpatau)nio bakalaureato diplo-
mo programos alumnų apsilankymai gimnazijoje, susi)kimai su mokytojais 
bei dabar)niais mokiniais. Ne išim)s buvo ir rugsėjo 22 d. trumpam užsukusi 
Ignė Vai�ekūnaitė, TB’12 laidos alumnė, kuri susi)ko su TB1 klasės moki-
niais. 

Nors susi)kimas buvo trumpas, bet prasmingas: Ignė pasidalijo savo pa)r)-
mi, ji paatviravo, kad buvo stropi mokinė, siekian) puikių rezultatų, tačiau 
mokymasis pagal diplomo programą iš pradžių ją šiek )ek išmušė iš vėžių, 
nes teko daug ką dary) pirmąkart. 

Pradėjus moky)s universitete, Iglei pravertė įgy) įgūdžiai mokykloje 
(gebėjimas dirb) su šal)niais, sistemingas užrašų vedimas, mokomosios me-
džiagos konspektavimas, laiko planavimas). Taigi baigusi gimnaziją, ji įstojo į 
Sheffield Hallam universitetą (Jung)nė Karalystė) ir pasirinko pedagogikos, 
psichologijos bei pagalbos (konsultavimo) teikimo kursą. Šiuo pasirinkimu 
Ignė labai patenkinta: įgijo daug teorinių žinių ir prak)nių įgūdžių,  lankėsi 
mokyklose, specialiose ugdymo įstaigose, kur mokomi )ek fizines, )ek inte-
lek)nes negalias turintys  vaikai. 

Matyt, tai lėmė, kad po studijų ji grįžo į Šiaulius ir nusprendė savo žinias ir 
įgūdžius pritaiky) Šiaulių jėzuitų darželyje. Mergina džiaugiasi, kad darbas su vaikais ją labai džiugina. 

Šiuo metu mergina ke)na tęs) magistro studijas Oslo universitete ir jas derin) su darbu, o juk dabar tai padary) įma-
noma. ●   

 

Rugsėjo 15 d. Didždvario gimnazijoje vyko susi)kimas su 
Tarptau)nio bakalaureato diplomo programos alumnu           

Karoliu Karkalu.  

Susi)kime dalyvavo TB2 kl. mokiniai. ●       

Rugsėjo 15 d. Didždvario gimnazijoje vyko susi)kimas su 
Tarptau)nio bakalaureato diplomo programos alumne  

Vaida Ventaite.  
 

Susi)kime dalyvavo TB1 kl. mokiniai. ●       



 

DIDŽDVARIEČIAI DIDŽDVARIEČIAMS 

Prieš išvykdamas tęs) studijų Pietų Velso univeri-
tete (angl. – University of South Wales) į gimnaziją 
susi)k) su mokytojais ir mokiniais užsuko TB’13 
laidos (baigė 2019 m.) alumnis Vilius Staražinskas. 
Dėl pandemijos Vilius praėjusiais metais (kai buvo 
įvestas nuotolinis mokymas) nusprendė pasiim) 
akademines atostogas ir sugrįž) į Lietuvą. Jo pasi-
rinktos studijos – teismo eksper)zė ir kriminalis)-
ka. Vaikinas su didžiuliu entuziazmu IIP klasės mo-
kiniams pasakojo apie studijas, atliekamas prak)-
nes užduo)s, pajuokavo,  kad  dabar, žiūrėdamas 
detektyvą, įvykius mato kitomis akimis, pastebi 
net mažiausius ne)kslumus. 

Vilius pasakojo, kokių dalykų žinių ir įgūdžių reikia 
studijuojant šiuos mokslus. Į klausimą, ar mato 
save dirbanG šį darbą, VIlius nuoširdžiai atsakė, kad ėmė abejo), nes grįžus į Lietuvą, jam pasitaikė proga įsidarbin-
)  Danske banke, kur teko vykdy) anali)nius projektus, dirb) su Europos ir pasaulio inves)toriais, nuolat varto) anglų 
kalbą. Tai suteikė jam naujos pa)r)es ir minčių dėl tolimesnės veiklos, bet šiuo metu yra apsisprendęs, kad  baigs pra-
dėtas studijas, o ateityje galbūt rinksis ir kitą krypG. 

Viliaus pa)r)s sudomino mokinius ir jie jį apipylė klausimų lavina: kodėl Vilius priėmė tokius ne)kėtus sprendimus, ar 
jam padėjo mokymasis TBDP, ar jei galėtų atsuk) laiką, vėl rintųsi TBDP ir kt. Vilius pa)kino mokinius, kad niekada nesi-
gailėjo pasirinkęs moky)s pagal TB diplomo programą. Jo tvirtu įsi)kinimu,  šis faktas jam )krai padėjo gau) darbą 
Danske banke!  Jis mano, kad mokymasis pagal šią programą mokinį išmoko maty) situaciją plačiau, analizuo) giliau, 
ugdo vertybines nuostatas bei savybes (pvz., atvirumą pasauliui, komunikacinius gebėjimus, kri)nį mąstymą). Susi)ki-
mo pabaigoje Vilius palinkėjo mokiniams nebijo) priim) iššūkius keliančius sprendimus, rizikuo) ir rink)s moky)s 
TBDP.  ●      

 

„THE FAKE ≠ FACT INFO LAB“ PARODA 

Rugsėjo 24 d. gimnazijos TB1 kl. mokiniai 
dalyvavo „The Fake ≠ Fact Info Lab“ paro-
dos a)daryme, specialiame žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raš)ngumo semina-
re. Renginį moderavo Leif Lønsmann 
(Nordic Journalist Center, Denmark). Ren-
ginį organizavo Danijos kultūros ins)tutas, 
Bal)jos žiniasklaidos kompetencijos cent-
ras, Šiaurės šalių žurnalistų centras ir Žmo-
gaus teisių akademija. 

Renginio pradžioje moksleiviams buvo 
paaiškinta, kokią įtaką kri)nis mąstymas 
daro žmogui, kai internetas ir jame lengvai 
pasiekiama informacija užima vis didesnę 
jo gyvenimo dalį. Juk ypač jaunam žmogui 
iškyla ne vienas klausimas: ar pa)kimas šis 
žinių šal)nis, ar išsakyta nuomonė yra 
objektyvi, ar pateikta informacija pagrįsta 
faktais? 

Gimnazistai grupėse diskutavo apie laisvę 
(kokias teigiamas ir neigiamas savybes turi 
laisvė, ar laisvė visada  padeda, o gal gali ir 
pakenk)),  grupių darbo rezultatus prista-

tė klasės draugams. Be to, mokiniai  turėjo 
galimybę susipažin) su seminaro kvies)ne 
pranešėja Evgeniya Khoroltseva (Human 
Rights Academy, Norway), kuri mokslei-
viams kalbėjo apie  laisvės svarbą žmogui, 

akcentavo, kokią įtaką ji daro įvairaus am-
žiaus, kilmės žmonėms. Gimnazistai viso 
renginio metu buvo kviečiami užduo) 
klausimus, aktyviai dalyvau) seminare. ●                                                                                                                    

RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP PROGRAMOS KOORDINATORĖ  



„TRANSDIGITALEDU“ 

AIDAS BERTULIS, BIOLOGIJOS MOKYTOJAS  

Rugsėjo 7–9 d. biologijos mokytojas Aidas Bertulis dalyvavo 
Erasmus+ projekto „Transdigital Educa)on. Developing Key 
Competences through Holis)c Learning and Teaching in the 
Digital Age” Module 2 – Environmental Engagement and 
Awareness“ mokymuose „TransdigitalEdu“ Esene, Vokie)jo-
je. Kartu su kitais gamtos mokslų mokytojais iš Vokie)jos, 
Lenkijos, Ispanijos, Danijos dalijosi mokymo pa)r)mi savo 
šalyse. 

Mokytojai pristatė savo šalių gamtos mokslų ugdymo profi-
lius, diskutavo apie skaitmeninių technologijų naudojimo ga-
limybes gamtos mokslų ugdymo procese. Kokia šių technolo-
gijų nauda bei galima žala mokiniams. Buvo atkreiptas dė-
mesys į socialinių )nklų neigiamą įtaka mokymo procese bei 
galimas technologinių priemonių taikymas šių pladormų blo-

kavimui mokyklose. Kolegos pasidalijo dažniausiai naudoja-
momis interne)nėmis pladormomis gamtos mokslų moky-
me bei apžvelgė jų privalumus bei trūkumus. 

Taip pat projekto metu, mokytojai lankėsi pagrindiniame 
miesto parke, kurio paskir)s yra ne )k rekreacinė, bet ir ug-
domoji. Parke yra įsikūręs botanikos sodas kurio atstovas 
pristatė vykdomas ugdomąsias veiklas  mokiniams. Mokyto-
jai prak)škai išbandė siūlomas mokymo užduo)s botanikos 
sode, darė dirvožemio profilio tyrimus bei tyrinėjo parko 
biologinę įvairovę. Susi)kimo metu taip buvo pristatytos 
kelios ekologinės problemos, tokios kaip dras)škas vabzdžių 
biologinės įvairovės mažėjimas, salamandrų nykimo priežas-
tys.  Buvo diskutuota apie vabzdžių biologinės įvairovės didi-
nimo galimybes. ●   

 

Rugsėjo 20–25 dienomis Danijoje, Ikast-Brand gimnazijoje, 
įvyko tarptau)nio Erasmus+ projekto „Transdigital Edu-
ca)on. Developing Key Competences through Holis)c Lear-
ning and Teaching in the Digital Age” Module 2 – Envi-
ronmental Engagement and Awareness“ dalyvių susi)kimas. 

Mokiniai aplankė Mols nacionalinį parką, kuriame išklausė 
parko darbuotojų paskaitos apie gamtosaugos problemas 
Danijoje. Projekto metu mokiniai statė vabzdžių viešbuG, 
sukalė inkilus paukščiams ir sukūrė brošiūras apie projekte 
vykdytas veiklas. 

Mokinių mintys po projekto: 

Šis projektas man buvo )krai naudingas: turėjau galimybę 
susi)k) su neį)kė)nais mokiniais, besimokančiais pagal TB 
programą, padiskutuo) su jais aktualiais klausimais, trum-
pam tap) danų kultūros dalimi.  Taigi projektas man atnešė 
)k teigiamų emocijų.  Matas Kenstavičius 

Projektas buvo galimybė susipažin) su žmonėmis iš skir)ngų 
šalių, išgirs) jų nuomones įvairiais klausimais, suvok) šalių 
mąstymo panašumus bei skirtumus.  Agnietė Vyšniauskaitė 

Projektas man suteikė galimybę įsigilin) į  pasaulio gam)nes 
problemas, susipažin) su naujais žmonėmis, pamaty) šiek 
)ek daniškos kultūros, pagerin) anglų kalbos žinias ir sma-
giai praleis) laiką. Gintarė Ušakovaitė ● 

PAULIUS BARANAUSKAS, ISTORIJOS MOKYTOJAS  



IIA kl. mokiniai spalvoto rudenio takeliu keliavo į  „Radijo ir televizijos muziejų“, kur susipažino su radijo ir televizijos eks-
ponatais ir jų evoliucija Šiauliuose, Lietuvoje ir pasaulyje. Apsilankymo )kslas  –  sužino), kuo daugiau informacijos, įsi-
dėmė) svarbius faktus, kad visa tai galėtų pritaiky) fizikos pamokose. 

Mokiniai sužinojo, kad net šiauliečiai gali didžiuo)s Stasio Brašiškio nuopelnais, kuris tuo metu Šiauliuose vienintelis savo 
namuose gamino radijo imtuvus. 

Smagu maty), kad beveik  visi mokiniai prisiminė, jog kai kuriuos prietaisus net jų seneliai turėjo ar dar tebeturi. ● 

IIA KL. MOKINIŲ EDUKACINĖ IŠVYKA Į „RADIJO IR TELEVIZIJOS  
MUZIEJŲ“ 

ALGITA ARMALAITĖ, IIA KL. MOKINĖ  

Gimnazistai, kurie domisi studijomis užsie-
nyje ir ieško, kokias pasirink) būsimas stu-
dijas, turėjo galimybę dalyvau) nuotolinėje 
parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2021“. 
Renginyje savo veiklą pristatė universitetai 
iš viso pasaulio. 

Mokinių mintys po renginio: 

Renginys buvo labai įtraukian)s, informaty-
vus ir įdomus. Šio renginio metu sužinojau, 
jog galima derin) studijas su verslu, galima 
dirb) studijuojant ir taip užsidirb). Man 
asmeniškai ver)ngiausias ir svarbiausias dalykas buvo daugiau sužino) apie mokymąsi užsienio universitetuose. Renginį 
ver)nčiau 10 iš 10, gaila, kad visą renginį stebėjau per nuotolį, juk niekas negali pakeis) gyvo bendravimo su žmonėmis. 
Augustas Anulis, IVa kl. mokinys 

Paskaitas vedė Lukas Ramonas, Paulius Jaku)s ir Antanas Grižas. Man labai pa)ko P. Jakučio paskaita „Gap Year – metų 
atostogos ar geriausias laikas išsiaiškin), kas aš esu?“, nes šiuo metu man tai aktualu. Aišku, būtų buvę smagiau daly-
vau) gyvai, bet šiais metais neturėjau galimybių tai padary). Supratau, kad )kriausiai tokio dalyko – kaip metų pertrau-
ka –  nenoriu, kad ir kaip norėčiau pakeliau), labiau pažin) save. Ieva Šerlinskaitė, IIIc kl. mokinė. ● 

PARODA „IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2021“ 

 

 

LAIMA VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA 



RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA  

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Tą dieną 1943 m. buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. 
Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva prarado daugiau nei 90 procentų šalyje gyvenusių žydų tautybės žmonių. Šiais 
metais sukanka 80 metų nuo Holokausto Lietuvoje pradžios. 

A. J. Greimo skaitykloje surengta literatūros paroda, skirta šiai datai paminė). Parodą aplankė IM klasės mokiniai su isto-
rijos mokytoja Valda Kizevičiūte. Mokytoja išsamiai papasakojo mokiniams apie Holokaustą Lietuvoje.● 

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENA 

Rugsėjo 28 d. – spalio 1 d. gimnazijoje mokytoja Inga Sto-
nienė ir poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė organizavo Eras-
mus+ programos strateginių partnerysčių projekto 
„Towards EduAc)ve Teaching and Career Guidance“ moky-
mus „Life and prac)ce of formal educa)on at high scho-
ols“. Mokymuose analizuotos Lietuvos, Slovakijos, Turkijos 
ir Jung)nės Karalystės švie)mo sistemos, aptar) švie)mą 
reglamentuojantys įstatymai ir švie)mo organizavimui ke-
liami reikalavimai. Daug dėmesio skirta pamokos struktū-
ros ir planavimo analizei, gilintasi į mokytojų pa)riamus 
iššūkius organizuojant pamokos įsiver)nimą. 

Projekto dalyviai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre 
for Interna)onal Learning and Leadership (Jung)nė Kara-
lystė), Cirkevna spojena skola (Slovakija), Omerli Develop-
ment and Ini)a)ve Associa)on (Turkija), Ergün Öner 
Mehmet Öner Anadolu Lisesi (Turkija) turėjo galimybę ste-
bė) integruotą anglų k. mokytojos Ingos Stonienės ir IT mo-
kytojos Kris)nos Rimkuvienės vestą pamoką bei dalyvau) 
Debatų klubo narių: D. Šidlausko, J. Urbono, B. Dijokaitės, E. Bu)kio, G. Pužaitės, A. Armalaitės, surengtame debate 
„This house would use crea)ve programs like Minecral Educa)on Edi)on, Roblox in the educa)onal program“. Debatui 
pasibaigus mokiniai įsitraukė į diskusiją apie s)priąsias ir silpnąsias švie)mo sistemos sri)s, mokinių nepateisintus lūkes-
čius bei mokykloje įgytas pa)r)s, kurios daro teigiamą įtaką jų atei)es siekiams. 

Projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis..● 

SONATA DEDŪRAITĖ, POSKYRIO VEDĖJA  

„TOWARDS EDUACTIVE TEACHING AND CAREER GUIDANCE“  

 



 

Džiaugiamės pirmokais, dalyvavusiais „Saulės mūšio” 
bėgime. Įveikta 1236 metrų distancija. ● 

„SAULĖS MŪŠIO“ BĖGIMAS 

Rugsėjo 21  d. fizinio ugdymo pamoka  trečiokams vyko          
kitoje erdvėje. Atnaujintame miesto parke mokiniai,                      
sužinoję  netradicinio žaidimo „DISKGOLFAS“ (parke                 

įreng)  diskgolfo krepšiai) taisykles, išmėgino šį žaidimą.  

Vaikščiodami po parką, džiaugėsi atsinaujinusiomis                   
spor)nėmis erdvėmis,  

išbandė daugumą lauko treniruoklių. ● 

FIZINIO UGDYMO PAMOKA           
MIESTO PARKE 

 

Rugsėjo 28 d. IIP klasės mokiniai dalyvavo konkurse „Kalbos 
fantazija“, kurį organizavo KTU Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakultetas bei KTU Užsienio kalbų centras 
kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje. Renginys 
buvo skirtas Europos kalbų dienai paminė). Sulaukę palan-
kaus komisijos sprendimo dėl sukurto bei išversto į anglų 
kalbą fantas)nio apsakymo (dalyvavo 100 kūrinių, atrinkta 
28), savo sėkmę gimnazistai galėjo išbandy) Protų mūšyje 
internete. 

Taigi mokiniai turiningai praleido laiką, o svarbiausia – suži-
nojo daug naujų dalykų apie Europos bei pasaulio kalbas. ● 

KONKURSAS „KALBŲ FANTAZIJA“ 
INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Mūsų mokinius lydėjo sėkmė: IIP klasės mokinių komanda:  
Danas Šidlauskas, Gintaras Žička, Danius Zapalskis,  

Gabija Plungytė, Gabrielė Pužaitė, laimėjo II vietą  
(nuo I vietos juos skyrė vos du taškai). Sveikiname prizininkus! 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA  



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras)ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Rugsėjo 22 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje lankėsi Šiaulių jėzuitų mokyklos 
mokiniai. Jie gimnazistams perdavė Taikos balioną, pakvietė kartu paminė) 

tarptau)nę Taikos dieną ir Šiaulių miesto gimtadienį. 

 „Šypsokimės vieni ki)ems, dalinkimės savo širdžių šiluma, būkime dėmesingi, 
gerbkime vieni kitus, padėkime – ir  mūsų miestas taps šviečiančiu Taikos 

miestu, kuriame gera gyven) visiems!“ – sako Šiaulių jėzuitų mokyklos                  
mokiniai. ●    

TAIKOS BALIONAS 
Džiaugiamės ir dėkojame DG 98-ai laidai ir   

jų kuratorei  Jurgitai Dembinskienei už                
gimnazijos bibliotekai padovanotas                   

knygas. ● 

Dėkojame Lietuvos mokslų akademijai už 
gimnazijos bibliotekai padovanotas                   

ver)ngas knygas.  ●  

DĖKOJAME! 


