
MOKYTOJŲ DIENA 

„Šėl�nio“ šokėjai – konkurso „Pora už 
poros“ laureatai!   4 psl. 

   STEAM atradimų diena 
                  14 psl. 

 Baigiamieji FabLab SchoolNet projekto      
 renginiai                    18 psl. 

Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos     ben-
druomenė šventė Tarptau�nę mokytojų 
dieną.  Už ilgame3 darbą ir pasišven�mą 
mokyklai padėkos raštai įteik� šiems 
pedagogams:  

Rimai Ernes�enei – už 25-erių metų 
nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario 
gimnazijoje, už daugiame# respublikinės 
konferencijos matema'kos ir IT mokytojams 
organizavimą, kryp'ngą darbą su gabiaisiais 
mokiniais, už savitos ver'nimo sistemos 
sukūrimą ir jos taikymą, tarptau'nių projektų 
įgyvendinimą, renginių mokiniams organi-
zavimą, savo veiklos sklaidą, už geranorišką 
bendradarbiavimą su kolegomis. 

Daivai Bukelytei – už 25-erių metų nuoširdų, 
atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už 
daugiame# respublikinės konferencijos 
matema'kos ir IT mokytojams leidinio parengimą,  kryp'ngą darbą su gabiaisiais mokiniais, už geranorišką pagalbą 

 

Perkelta į 2 psl. 



kolegoms diegiant IT, sėkmingą bendradarbiavimą su  kolegomis rengiant integruotas pamokas, tarptau'nių projektų 
įgyvendinimą. 

Kris�nai Muraškienei – už 20-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kūrybingą gamtamokslinio 
ugdymo įgyvendinimą, kryp'ngą darbą su gabiaisiais mokiniais, puikius VBE rezultatus, tarptau'nių projektų 
gyvendinimą, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.  

Mariui Sketerskui – už 20-ies metų darbą Didždvario gimnazijoje, už geranorišką pagalbą kolegoms diegiant IT,  
tarptau'nės programos DofE įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme. 

Sonatai Dedūraitei – už 15-os metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už sėkmingą Europos solidarumo 
korpuso projekto koordinavimą, tarptau'nių projektų įgyvendinimą, galimybių mokiniams ir mokytojams dalyvau' 
projektuose sudarymą, už lėšų gimnazijai pritraukimą. 

Jolantai Valančienei – už 15-os metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už aktyvų dalyvavimą 
organizuojant respublikinę konferenciją lietuvių kalbos mokytojams, kryp'ngą darbą su gabiaisiais, renginių, edukacinių 
išvykų, ska'nančių mokinių kūrybingumą, organizavimą, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. 

Aidui Bertuliui – už 10-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už sėkmingą vadovavimą Brandos 
darbui, tarptau'nių projektų įgyvendinimą, už šiltus santykius su mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su 
kolegomis. 

Allai Chvostovai – už 10-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kryp'ngą darbą su gabiaisiais 
mokiniais, puikius TB anglų kalbos egzamino rezultatus, pamokų kitose erdvėse organizavimą, aktyvų darbą Darbo 

taryboje, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. ●  
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LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA  

 

Pirmokų mintys 

Vedžiau istorijos pamoką. Klasiokai pakankamai aktyviai 
dirbo, atsakė į pateiktus klausimus, net atliko mano skirtą 
užduo#. Jeigu tektų galimybė ves' pamoką dar kartą, 
su'kčiau ir manau, kad pasisektų dar geriau. Nors 
nelengva suvaldy' klasę, bet yra labai smagu, kai pamatai, 
kad tavęs įdėmiai klausosi. Mokytojo darbas iš 'esų yra 
labai sudė'ngas ir kelian's daug iššūkių, bet kai gauni 
atgalinį ryšį, juk visi vargai pasimiršta. 

Antrokų mintys 

Aš vedžiau lietuvių kalbos pamoką. Tai buvo smagi pa'r's. 
Besiruošdama pamokai ir pa' daug sužinojau. Supratau, 
kad stovė' mokytojo vietoje ir aiškin' pamoką nėra taip 
lengva, kaip kartais gali pasirody'. Suvaldy', sudomin' 
klasę bei pasiruoš' pamokai reikalauja daug darbo ir 
pastangų, todėl nuo šiol mokytojų darbą ver'nsiu dar 
labiau. 

Mokytojo profesija yra labai sunki. Ne 'k morališkai, bet ir 
fiziškai. Visas pasiruošimo momentas užima ne vieną ir ne 
dvi valandas. Aš visą gyvenimą gerbiau mokytojus, tačiau 
pabuvusi jų vietoje, mano pagarba jiems dar padidėjo ir 
galiu prieš juos nusilenk' už sutektas žinias ir kantrybę. 

Man labai pa'ko ves' pamoką, turėjau galimybę pagerin' 
savo viešojo kalbėjimo sugebėjimus, labiau susipažinau su 
savo klasiokais. Manau, kad mokytojai irgi pa'ko mūsų 
parodyta iniciatyva, juk ji, nors ir vieną pamoką, tapo 
mokine ir dalyvavo su kitais pamokoje. Ši diena 'krai buvo 
labai smagi, įdėjau daug darbo jai pasiruoš' ir didžiuojuosi 
rezultatu, kurį pasiekiau. 

Aš ir mano klasiokas vedėme fizikos pamoką. Didžiausias 
iššūkis buvo sugalvo' veiklą, kurią darysime per 
pamoką.  Rodėme vaizdo įrašą, komentavome ir 
kalbėjomės su mokiniais. Nors mums profesionalumo šiek 
'ek trūko, manau, kad puikiai susitvarkėme, o svarbiausia, 
kad aš ir mano klasė smagiai ir produktyviai praleidome 
laiką. 

Trečiokų mintys 

Spalio 5 diena – Mokytojo diena. Šia proga vedžiau e'kos 
ir matema'kos pamokas. E'kos pamoka, mano manymu, 
praėjo puikiai. Buvo smagu įsijaus' į mokytojos vaidmenį, 
kalbėdama prieš klasę, įgavau daugiau pasi'kėjimo savimi, 
tačiau iškilo ir sunkumų. Vienas didžiausių – pasiruoš' 
pamokai. Nors atrodo, kas ta e'ka, ateini, pasakai temą ir 
visi diskutuoja. Deja, norint įtrauk' ir sudomin' visus 
mokinius, reikia daug daugiau pastangų ir laiko. Bū'na 
galvo' apie kiekvieną, juk visi esame skir'ngi: vieni gali 
laisvai kalbė' prieš klasę įvairiomis temomis, o ki' jaučiasi 
nedrąsiai. Ruoš's matema'kai buvo be galo sunku – 
norėjosi pateik' įvairesnių užduočių, tad teko informacijos 
ieško' ir kituose 11 klasės išplės'nio kurso vadovėliuose. 
Tačiau kai pasibaigus pamokai, mokiniai dėkojo už gerai 
praleistą laiką, buvo gera. Mokytojas – svarbus asmuo 
mūsų gyvenime, tačiau juo gali bū' ne kiekvienas. Tam 
reikia daug kantrybės, atsakomybės, mokėjimo  bendrau'. 

Su klasės drauge vedžiau matema'kos pamoką. Ruoš's 
pamokai buvo nelengva, nes norėjosi padary', kad būtų 
įdomu ir kad nebūtų per daug sunku, kad mokiniai galėtų 
'esiog pasimėgau' šia pamoka ir kad bent kažkiek 
pasiruoštų ateinančiam matema'kos kontroliniam darbui. 
Vedant pamoką, buvo šioks toks stresas, nes bijojau, kad 
skaidrėse, uždaviniuose nebūčiau palikusi klaidų. 
Supratau, kad bū' mokytoja yra sunku ir ruošian's 
pamokoms reikia įdė' labai daug darbo. 

Vedžiau lietuvių kalbos, matema'kos ir fizinio ugdymo 
pamokas. Žinoma, pasiruošimas pareikalavo nemažai 
laiko, tačiau buvo labai įdomu ir smagu! Kadangi turiu 
planų ir savąją atei# sie' su  mokytojo profesija, tai ši 
pa'r's, manau, man dar kartą leido supras', kad man 
pa'ktų planuo' ir ruoš's pamokoms bei bendrau' su 
klasėje esančiais mokiniais. Stengiausi, jog pamokos būtų 
įdomios, kad visi būtų patenkin' ir iš pamokos išeitų su 
šypsenomis veiduose!● 

PASIMATUOK MOKYTOJO PROFESIJĄ 

SPALIO 5 D., MOKYTOJŲ DIENĄ,  MOKINIAI TURĖJO PUIKIĄ GALIMYBĘ „PASIMATUOTI MOKYTOJO PROFESIJĄ“:            
JIE VEDĖ LIETUVIŲ KALBOS, ISTORIJOS, MATEMATIKOS, FIZINIO UGDYMO, ANGLŲ KALBOS, BIOLOGIJOS IR KITAS                  

PAMOKAS. MOKINIŲ MINTYS PO VESTŲ PAMOKŲ: 
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SVEIKINAME „ŠĖLTINĮ!“ 

Spalio 23 d. mūsų mokyklos 
IIA ir IIIA klasių mokiniai 
dalyvavo XIII suaugusiųjų liau-
diškų šokių kolektyvų  fes'va-
lyje „Pora už poros“. Šio 
konkurso 'kslas – puoselė' 
sceninių lietuvių liaudies šokių 
tradicijas, ugdy' liaudies šokių 
kolektyvų kultūrą. 

Mūsų mokyklos mokiniams šis 
renginys buvo vienas iš 
svarbiausių konkursų, kuriuo-
se esame dalyvavę, nes jis 
organizuojamas 'k kas ket-
verius metus ir yra skirtas jau-
nimui. Kaskart šiame konkur-
se dalyvauja ne mažiau kaip  
šimtas liaudiškų šokių kolekty-
vų – visi varžosi dėl laureato 
vardo ir prizinių vietų. 

Trijuose „Pora už poros“ konkurso turuose dalyvauja miestų, rajonų centrų, miestelių ir kaimų kolektyvai. Galime pasi-
džiaug', jog mūsų mokyklos šėl'niukai buvo labai gerai pasiruošę šiam konkursui ir nusiteikę laimė'. Tai rodo ir 
rezultatai: IIA klasės mokiniai parvežė gimnazistų grupėje pelnytą laureato vardą. Ne ką prasčiau pasirodė ir IIIA klasės 
mokiniai – jie gimnazistų grupėje užėmė II vietą. 

Dėkojame jaunimo ir vaikų tau'nių šokių ansamblio „Šėl'nis“ vadovams – Romualdui ir Violetai Laugaliams, Gretai 
Šveikauskaitei, kurie šauniai parengė gimnazistus šiam rimtam ir atsakingam konkursui. ●      

ALGITA ARMALAITĖ, ANSAMBLIO „ŠĖLTINIS“  ŠOKĖJA, IIA KL. MOKINĖ  

 

 



Spalio 15 d. Daivos ir Lino Šateikų ūkyje įvyko Mokinių 
savivaldos seimo planavimo stovykla (dalyvavo 14 seimo 
narių). Pasivaikščioję po didžiausią Lietuvoje morkų ir 
svogūnų ūkį (ekskursiją vedė buvęs didždvarie's Julius 
Šateika), susipažinome su naujais nariais, išsikėlėme 
lūkesčius, 'kslus, piešėme mokinių savivaldos paveikslą. 

Mūsų savivaldos paveikslas susideda iš galimybių, 
demokra'nės mokinių veiklos, atstovavimo, idėjų 
generavimo, bendradarbiavimo su gimnazijos bendruomene 
ir kitomis ins'tucijomis. Išsiaiškinome savivaldos 'pus 
(renkamoji – visuo'nu rinkimo būdu renkama prezidentė, 
savanoriškoji – mokinių seimas, atstovaujamoji –  I–IV klasių 
seniūnai), pagrindines savivaldos veiklas (prevencinių veiklų 
vykdymą, mokyklos vidaus problemų sprendimą, projektų, 
konferencijų ir kitų renginių organizavimą, ryšių su 
socialiniais partneriais užmezgimą). Juk pagrindinis 
savivaldos 'kslas – kiekvieno nario vaidmuo ir atsakomybė, 
bendradarbiavimas, santykiai ir darbas. 

Kokie mūsų diskusijų rezultatai? Suplanavome respublikinę 
mokinių savivaldos konferenciją „Kompetencijų ugdymas 
per emocinį intelektą“, kuri vyks 2021 m. lapkričio 18 d. 

Pasiskirstę veiklomis kiekvienas seimo narys prisiėmė 
individualią atsakomybę. O spalio 28 d. mokinių seimas 
vykdys mokymus I–IV klasių seniūnams. 

Stovykla buvo darbinga ir smagi, juk po darbų vyko smagios 
naujų narių krikštynos.  Mokinių savivalda – tai galimybės, 
augimas, bendraminčių komanda, kuriai rūpi gimnazijos 
gerovė ir atei's. 

Ačiū nuostabiam gimnazijos mokinių seimui. ● 

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLŲ PLANAVIMO STOVYKLA 
DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

 
Spalio mėnesį mokyklos mokiniai 

galėjo siųs' savo motyvacinius    
laiškus, kad patektų į gimnazijos 
seimą. Taip padarė 5 mokinės:  

Gabija Lekavičiūtė (I kl.),  
Viltė Rimkutė (I kl.),  

Emilija Sarapinaitė (I kl.),  
Kotryna Matuliokaitė (I kl.)  
ir Paulina Grudikytė (II kl.). 

 

Linkime joms sėkmės bei 
neišsenkančių idėjų prisidedant prie 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
gerovės! ● 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS SEIMĄ PAPILDĖ PENKIOS MOKINĖS! 



 

GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖ 2021 

Spalio 11–15 dienomis vyko tradicinė 
Gimtosios kalbos savaitė. 

Visą savaitę I kl. mokiniai dalyvavo lietu-
vių k. ir IT projekte „Kalbėk taisyklin-
gai!”: mokiniai, per lietuvių k. pamokas 
išsiaiškinę netaisyklingus posakius, per 
informacinių technologijų pamo-
kas  juos iliustravo ir kūrė plakatus. 

Džiugu, kad diktanto konkurse „Raš'n-
giausiasis“ dalyvavo net 36 dalyviai (du 
iš jų mokytojai), o dar smagiau, kad net 
septyni mokiniai tapo raš'ngiausiais 
gimnazijos mokiniais. Vadinasi, pande-
mija neatėmė mokinių gebėjimo girdė' 
tekstą ir jį atkarto'. Abiturientės 
Gabrielė ir Nomeda nepadarė nė vienos 
klaidos! 

Eksprom'nės kalbos konkursas buvo 
skirtas abiturientams. Šį kartą dalyviai 
gavo užduo# pareng' sveikinimo kal-
bą asmeniui, laimėjusiam premiją, 
skirtą už nuopelnus kultūros srityje, 
kūrybinę veiklą, drąsias iniciatyvas, 
atkaklumą per karan'ną. 5 minučių 
trukmės kalbą mokiniai turėjo pareng' 
per 20 minučių, joje pavarto' idėjas iš 
pateiktų šal'nių: dokumen'nio filmo 
apie šiauliečius menininkus Arūną ir 
Redą Uogintus, interviu su meno kri'ke 
ir rašytoja Paulina Pukyte ir žymiausiu 
šiuolaikiniu tapytoju Konstan'nu Žar-

dalevičiumi. Visų menininkų kalboje 
buvo išsakytos mintys apie meno ir 
menininko situaciją per karan'ną. Kon-
kurso dalyviai labai kūrybiškai pasi-
naudojo pateiktomis idėjomis ir džiu-
gino sklandžiomis, įtaigiomis proginė-
mis kalbomis. Abiturientai sukūrė ne 'k 
originalių premijų –  „Rožinė gervė“, 
„Balta varna“, „Sidabrinis papar's“ – 
pavadinimų, bet ir taisyklingai, įtaigiai 
kalbėjo apie meno svarbą, svarstė, ar 
menas padaro žmogų geresnį ir ar gali 
žmogus apskritai gyven' be meno. Po 
konkurso dalyviai savo refleksijose tei-
gė, kad toks renginys – naudinga ir įdo-
mi pa'r's, mokan's viešojo kalbėjimo. 

Konkursas „Taisyklinga kalba – ver-
tybė“ buvo organizuotas ir mokiniams, 
ir mokytojams. Šįsyk pasi'krin' kalbos 
kultūros gebėjimus atėjo daugiau 
mokytojų nei mokinių. 

Tradiciškai Gimtosios kalbos savaitės 
vienas renginių yra skirtas KNYGAI. 
Dažniausiai ta knyga nepriklauso 
programinei literatūrai, ji individualiai 
pasirinkta mokinio, nes paliko įspūdį, 
galbūt net paska'no ieško' tęsinio ar 
panašaus pobūdžio knygų. Tokios 
mintys kilo, kai susirinkome į popietę 
„Knygų skaitymas – tai galimybė pažin' 
pasaulį ir save“. Pirmokai gimnazistai 
labai atsakingai pasiruošė pristaty' 

perskaitytas knygas. Kadangi jautėsi 
nedrąsiai (juk pirmą kartą gimnazijoje 
kalbėjo viešai), popietės vedėjai antro-
kai Greta ir Simas bandė juos pakalbin', 
ska'no pasi'kė' savimi. Dž. Grino „Po-
pieriniai miestai“, R. Šepetys „Tarp pilkų 
debesų“, Karen M. McManus „Vienas iš 
mūsų meluoja“ ir kt. – tai knygos, į ku-
rias gilinosi skaitytojai. Ar yra nugalėto-
jas? Ne. Juk kiekvienas kalbėjo nuošir-
džiai, 'kėdamas savo pasirinktos knygos 
vaizduojamu pasauliu, analizavo veikėjų 
poelgių priežas's, akcentavo, kad kny-
gos nesensta, nes jose aprašytos visais 
laikais aktualios problemos. Gimnazijos 
bibliotekos vedėja R. Dranickaitė išklau-
sė mokinių pristatymus ir pažadėjo bent 
keliomis knygomis papildy' bibliotekos 
fondus. 

Pasku'nis savaitės renginys – Daily-
raščio konkursas – visiems mums 
priminė, kokią didžiulę įtaką mūsų 
raštui daro darbas kompiuteriu, tad 
atėję mokiniai turėjo galimybę šiek 'ek 
pasiprak'kuo' ir 'k po to dailiai 

parašy' duotą tekstą. ●      

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA, JOLANTA VALANČIENĖ IR JANINA DOMBROVSKIENĖ, 
LIETUVIŲ K. MOKYTOJOS  

Diktanto konkurso „Raš'ngiausiasis“ laimėtojai: 
 

I klasių grupėje – Simona Sabaliauskytė 
II klasių grupėje – Greta Jokimčiūtė ir Deivė Stočkutė 
III klasių grupėje – Deimantė Sitnikaitė ir Elzė Šleževičiūtė 
IV klasių grupėje – Nomeda Bijeikytė ir Gabrielė Mataitė 
  

Konkurso „Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėtoja – Vaiva           
Petkauskaitė, II kl. mokinė 
Eksprom'nės kalbos laimėtoja – Viltė Mil�nytė, TB1 kl.       
mokinė 
Dailyraščio konkurso laimėtojai – Cirino Lukas Di Bianca  
ir Urtė Jocaitė, I kl. mokiniai 

DĖKOJAME GIMTOSIOS KALBOS DALYVIAMS IR SVEIKINAME NUGALĖTOJUS! 

Dėkojame mokytojams, dalyvavusiems ir laimėjusiems diktanto „Raš'ngiausiasis“ ir „Taisyklinga kalba – vertybė“                 
konkursuose: Rimai Ernes'enei, matema'kos mokytojai, Dianai Nemeikienei, anglų k. mokytojai, Aistei Venclovienei,  

matema'kos mokytojai. ●   

 



Gimtosios kalbos savaitę IM ir IIM klasės mokiniai baigė 
keliaudami po Klaipėdos kraštą – šiaurinę Mažosios Lietuvos 
dalį. Pirma užduo's, paskirta geografijos mokytojos S. 
Raubaitės, teko pirmokams – užfiksuo' savivaldybes, per 
kurias teks važiuo', o antrokai prisiminė etnografinių rajonų 
sos'nes, vidines ir išorines ES sienas. Palikę lie'ngus Šiaulius 
po trijų valandų pasiekėme saulėtą Priekulę – nedidelį, 
kadaise buvusį lietuvininkų miestelį, kuriame vasarojo  rašy-
toja I. Simonaitytė – romano „Aukštujų Šimonių likimas“ 
autorė. Žaismingas takelis vedė į rašytojos memorialinį 
muziejų. Muziejaus vadovė G. Pučkorienė įtaigiai pasakojo 
apie būsimos rašytojos sunkią vaikystę, paaugusios Ėvės 
sėkmės istoriją, supažindino su jau pripažintos rašytojos 
pomėgiais (ypa'ngu dėmesiu pusryčiams, ypač ry'nei 
kafijai), išskir'niu charakteriu. I. Simonaitytė brangino savo 
gimtąjį kraštą, mylėjo lietuvininkus, jų gyvenimą aprašė 
kūriniuose. Tad edukacinis užsiėmimas „Nepamiršk, kas esi“ 
pareikalavo susimąsty', kas gimnazistams brangu: giminės 
šaknys, klasės ar gimnazijos bendruomenė. Draugiškas 

šurmulys, tyla, susikaupimo valandėlė davė puikų rezultatą – 
marškinėliai su simboliais iškeliavo į kiekvieno namus. Laikas 
bėgo – skubėjome į Klaipėdą, kadaise buvusį Mėmelį 
(sulietuvintas pavadinimas). Istorijos mokytoja V. Kizevičiūtė 
buvo numačiusi gimnazistus supažindin' su Klaipėdos krašto 
istorija, tad mokytoja kreipėsi į humanitarinių mokslų 
daktarę, Klaipėdos universiteto Bal'jos regiono istorijos ir 
archeologijos ins'tuto direktorę Silvą Pocytę, kuri pakvietė 
visus į universiteto auditoriją ir papasakojo Mažosios 
Lietuvos, konkrečiai Klaipėdos krašto, istoriją: kas ir kada 
atskyrė šį kraštą nuo Lietuvos, ką teko išgyven' 
lietuvininkams ir pan. Apie lietuvininkų bui#, kultūrą žinių 
suteikė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. 

Greitai pralėkė diena, kupina įspūdžių, naujos informacijos, 
suprantama, ir nuovargio. Tačiau grįžtant į namus, anot 
mokinių, į Didžiąją Lietuvą, visą kelią skambėjo dainos. Buvo 
smagu – juk po visuo'nio karan'no, po praėjusių mokslo 
metų nuotolinio mokymo ši kelionė pirma! ● 

NEPAMIRŠK, KAS ESI 
JOLANTA VALANČIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA  

GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖ 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA  

Spalio antra savaitė Didždvario gimnazijoje 
paskelbta Gimtosios kalbos savaite. Jos metu 
vyko įvairūs renginiai, skir' gimtajai kalbai: 
diktanto, eksprom'nės kalbos, dailyraščio 
konkursai, knygų pristatymas. Bibliotekos 
darbuotojos parengė šiai savaitei skirtą 
parodą „Paauglių literatūra“. Parodoje 
eksponuojamos lietuvių ir užsienio autorių 
knygos, skirtos paaugliams. Tačiau tai nėra 
programinė literatūra. 

Parodą aplankė IIM klasės mokiniai kartu su 
lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Valančiene. 
Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė 
supažindino mokinius su parodoje 
eksponuojamomis knygomis, ragino mokinius 
skaity' ne 'k programinę literatūrą.●    

 

 



Spalio 14 d. gimnazijos I–II kl. 
prancūzų kalbą besimokantys mo-
kiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į 
Palangos Gintaro muziejų. 

Mokiniai su prancūziškai kalbančia 
gide  vaikščiojo po šimtame# 
Palangos Birutės parką, prisiminė 
parko įkūrėją – žymų prancūzų 
gamtovaizdžio architektą E. F. Andre, 
susipažino su prancūziškąja ir 
angliškąja parko dalimis, stabtelėjo 
prie parką puošiančių skulptūrų bei 
išgirdo žinomų ir dar nežinomų 
istorijų. 

Be abejo, mokiniai aplankė Palangos 
pasididžiavimą – Gintaro muziejų 
(ekskursija vyko  prancūzų kalba) 
ir  dalyvavo edukaciniame užsiėmime bei atliko pateiktas užduo's (prancūzų kalba). 

Grįžtant su mokiniais vyko diskusija: kaip galėčiau panaudo' tai, ką išmokau, kaip tai susiję su tuo, ką mokėjau, ką 
sužinojau naujo, kas mane labiausiai sudomino. Išvada viena – nuostabu, kad gebame bendrau'  prancūzų kalba. ●    

GINTARO ATSPINDŽIAI PALANGOJE. ISTORINIS PAVELDAS 
PRANCŪZIŠKAI 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA 

 

 

Spalio 12 d. vyko tradicinis miesto I klasių mokinių konkursas „Ar pažįs' 
gimtąjį miestą“. Jame dalyvavo net septynių gimnazijų pirmokų 
komandos. Šiemet jų laukė neeilinė užduo's – mokiniams teko ieško' 
kamerinių gatvės meno kūrinių – slapukų. Mokinių komanda turėjo 
surink' apie juos informaciją, pažymė' juos duotame žemėlapyje ir, be 
abejo, šalia slapuko nusifotografuo'. Trečiokų parengtame protų 

mūšyje buvo pa'krinta, 
ką  gimnazistai žino apie 
Šiaulius, garsius šiauliečius, 
miesto  kultūros renginius ir 
net šiaulie'šką tarmę. 

Konkursą laimėjo J. Janonio (I vieta), Didždvario (II vieta) ir „Romuvos“ (III 
vieta) gimnazijų pirmokų komandos. 

Sveikiname Didždvario gimnazijos prizininkes, IM klasės mokines: Kotryną 
Bagavičiūtę, Saulę Rasickaitę ir Medą Samę. ●                     

KONKURSAS „AR PAŽĮSTI GIMTĄJĮ MIESTĄ“ 

 SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

 

 



VOKIEČIŲ K. SAVAITĖ „Ö KAIP VOKIŠKAI?“ 

Spalio 18–22 dienomis mūsų gimnazijoje linksmai praūžė Vokiečių 
kalbos savaitė.  

Kas gi vyko? Buvo organizuotos integruotos technologijų ir vokiečių 
kalbos pamokos – „Deutsche Spezialitäten“ („Vokiški pa'ekalai“), 
interaktyvios vokiečių kalbos pamokos – „Das muss man 
wissen“ („Tai verta žino'“), šmaikš' paroda „Jugend-
sprache“ („Jaunimo kalba“), įrengta fotosiena „Berlynas“ 
asmenukėms. Be to, tomis dienomis galėjai su'k' mokinius su 
kaukėmis, kurias puošė prasmingi posakiai vokiečių kalba. 

Ir žinoma, didžiausią įspūdį visiems padarė „Deutsche Snecks“  –
galėjome paragau' tradicinių vokiškų pa'ekalų (pavyzdžiui, 
štrudelio, vokiškų dešrelių su bulvių salotomis). Visada gera  dary' 
gerus darbus, tad gau' pinigai buvo skir' beglobiams gyvūnėliams. 

Visi šie užsiėmimai subūrė mokyklos bendruomenę ir paskleidė 
'krą vokišką dvasią. Taigi  Uns geht es gut!●                                                                                                                     

 LAURA KIMINIŪTĖ,  IIP KL. MOKINĖ  

 



PROJEKTO „JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL IN MITTEL-,             
OST- UND SÜDOSTEUROPA“ MOKYMAI 

NEDA MILTINYTĖ, TB2 KL. MOKINĖ  

Spalio 18–22 dienomis lankiausi Prahoje, kur vyko projekto ,,Jugend DebaYert Interna'onal in MiZel-, Ost- und 
Südosteuropa“ mokymai projekto mokytojams ir alumnams. Lietuvai atstovavau kaip asociacijos „Jaunimo debatai“ narė, 
prie kurios prisijungiau po dalyvavimo šiame konkurse pernai. Prahoje susi'kau su projekto kūrėjais, mokytojais ir kitais 
alumnais, sėmiausi žinių ir nekantrauju jomis pasidalin' su kitais – ke'nu organizuo' debatų mokymus vokiečių k.  

Už suteiktą galimybę dalyvau' mokymuose dėkoju Geothe ins'tutui! ● 

 



KONSTITUCIJOS DIENA DIDŽDVARYJE 

Spalio 25 d. IIS klasė (kaip ir visa Lietuva) paminėjo Kons'tucijos dieną. Kadangi mūsų klasė yra socialinių mokslų, tad savo 
žinias pasi'krinome dalyvaudami Kons'tucijos egzamine. Dalyvavome ne 'k patys, bet raginome ir kitus moksleivius 
registruo's į egzaminą ir išbandy' savo jėgas. 

Per pirmą pamoką mūsų klasės savanoriai: Emilija Ivanauskaitė, Matas Gabriūnas ir Gustė Kriaučiūnaitė, lankėsi pas 
pirmokus ir ketvirtokus. Jiems uždavė klausimų iš Lietuvos Respublikos Kons'tucijos. Už drąsius atsakymus, 
pademonstruotas žinias mokiniai buvo apdovano' saldžiu prizu – saldainiu. 

Džiaugiamės aktyviais ir žinančiais Kons'tuciją Didždvario gimnazijos mokiniais!●   

 

Ilgą laiką mūsų šalyje kalbama apie žmonių teises, lygybę, 
toleranciją, tačiau vis dar yra tokių, kurie jaučiasi atstum', gyvena 
socialiniame užribyje. Tad kyla klausimas:  ar visuomenė priima, ar 
atstumia kitokius? Atsakymų į šį klausimą ieškojo IIM ir IY klasių 
mokiniai integruotoje lietuvių kalbos, anglų kalbos ir e'kos 
pamokoje, vykusioje spalio 13 dieną. Pamokos 'kslas – gebė' 
debatuo', reikš' argumentuotą nuomonę bei pagrįs' ją pavyzdžiais. 

Per lietuvių kalbos pamokas IIM kl. mokiniai su mokytoja Jolanta 
Valančiene buvo išanalizavę Ričardo Bacho alegorinę 
apysaką  „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, kurioje pasakojama 
apie pasirinkimo laisvę, atstumtojo dalią, draugystę  ir atleidimą. Tad 
kilo klausimas ir apie mūsų visuomenės pakantumą bei toleranciją 
kitokiems, į kurį mėginta atsaky' integruotos pamokos metu. 

Diskusija vyko debatų formatu, antrokai mokėsi argumentuotai 
reišk' savo nuomonę anglų ir lietuvių kalbomis, pagrįs' ją 
pavyzdžiais ne 'k iš minėtos apysakos, bet ir realaus gyvenimo. 
Diskusiją vedė antrokė Nikoleta Ripinskaitė. 

Tuo metu pirmokai, kurie mokosi integruotą e'ką su įvadu į žinojimo 
teoriją, kri'škai ver'no antrokų argumentus, nusprendė, kurios 
grupės argumentai svaresni, reiškė savo nuomonę apie žmogaus 
santykį su visuomene ir pasiryžo perskaity' apysaką  „Džonatanas 
Livingstonas Žuvėdra“. 

Mokinių refleksija, atlikta taikant Men'meter programėlę, parodė, 
kad mokiniai geba reikš'  argumentuotą nuomonę, o diskusijos metu buvo nuspęsta, kad mūsų visuomenė dar 
netoleruoja kitaip mąstančiųjų. ● 

DIANA NEMEIKIENĖ, ANGLŲ K. IR ETIKOS MOKYTOJA  

INTEGRUOTA PAMOKA „VISUOMENĖ (NE)PRIIMA KITOKIUS“ 

 



„Knyga – pats santūriausias ir pastoviausias draugas, 
išmin'ngiausias patarėjas ir kantriausias mokytojas“. (C. 
W. Eliotas) 

Saulėtą spalio popietę gimnazijos Knygų klubo narės 
susirinko į jau tradiciniu tapusį renginį – literatūrinę 
popietę „Vasaros skaitymai“. Susi'kimo metu aptarėme, 

ką įdomaus skaitėme per vasaros atostogas, ką įdomaus 
skaitome dabar. 

Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė pristatė  pastaruoju 
metu labai didelio susidomėjimo sulaukusią  amerikiečių 
rašytojos D. Owens knygą „Ten, kur gieda vėžiai“. 
Pasirodo, šią knygą perskaitė ir kitos klubo narės. Tad 
nenuostabu, kad užsimezgė įdomi diskusija. 

Istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė pristatė istoriko         
N. Černiausko knygą „1940. Pasku'nė Lietuvos vasara“. Ši 
dokumen'nė knyga – tai 1940-ųjų birželio dviejų savaičių 
kaleidoskopas, įsukan's į to meto Lietuvos ir jos žmonių 
realijas. 

Direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė šiuo metu 
skaito amerikiečių rašytojos H. Yanagihara romaną „Mažas 
gyvenimas“. Tai labai sukrečian', pritrenkian' istorija apie 
sudė'ngą žmogaus gyvenimą. 

Bibliotekininkė Jovita Labanauskienė pasidalijo įspūdžiais 
apie perskaitytą lenkų rašytojos K. Grocholos nuotaikingą, 
žaižaruojan#  humoru romaną „Niekados!“●       

KNYGŲ KLUBO POPIETĖ 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA  

 

„All the world‘ s a stage“ („Visas pasaulis – teatras“) – šie 
žodžiai buvo parašy' prieš teatrą, kuriame vaidino V. Šeks-
pyras palikęs pasauliui neįkainojamą palikimą – dramas. Į 
paslap'ngą garsaus Renesanso epochos anglų rašytojo 
dramos ,,Hamletas“ pasaulį spalio 7 d. integruotoje lietuvių 
k. ir anglų k. pamokoje nukeliavo ir III kl. gimnazistai. 
Pamokos 'kslas –  ne 'ek gilin's į dramos teksto prasmę, 
kiek atsaky' į klausimą: ar įmanoma ir ar reikia pažodžiui 
vers' grožinį tekstą. 

Pamokos pradžioje mokiniai klausėsi žymios frazės „Bū' ar 
nebū'?“ skaitymo įvairiomis intonacijomis (skaitė britų 
aktoriai, poli'kai, net princas Čarlzas). Monologą klasės 
draugams anglų ir lietuvių kalbomis perskaitė Deimantė 
Bardžiūtė ir Vilius Klimavičius. Gimnazistai sužinojo, kad 
drama „Hamletas“ dėl savo pasaulinio populiarumo buvo 

išversta į daugiau kaip 100 kalbų. Lietuvių kalba yra net keli 
ver'mai, populiariausias A. Churgino. 

Mokiniai irgi išmėgino vertėjo darbą:  grupėse vertė 
karaliaus Klaudijaus monologą, dalijosi pastebėjimais, su 
kokiais sunkumais susiduria vertėjai, diskutavo, ar reikia 
turė' kūrybinę gyslelę verčiant grožinius tekstus, o gal 
galima juos vers' 'esiog pažodžiui. Kiekviena grupė 
pristatė savo ver'mą, išgirdo ir profesionalaus vertėjo 
darbą. Be to, jie turėjo galimybę paklausy', kaip šis 
monologas skamba angliškai ir lietuviškai (buvo parodytos 
ištraukos iš britų ir lietuvių dramos „Hamletas“ pastatymų). 

Taigi mokiniai suvokė, kad vertėjo darbas nėra lengvas ir 
kad neužtenka gerai mokė' vieną ar kitą kalbą, reikia dar ir 
kūrybiškumo.●       

„ALL THE WORLD‘ S A STAGE“ („VISAS PASAULIS – TEATRAS“) 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA, IR IVETA GUTAUSKIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  
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Spalio 9 d. I kl. mokiniai dalyvavo STEAM dienoje. „Ska'n' 
tyrimais grįstą mokymą(si), domėjimąsi STEAM mokslais” – 
tokį 'kslą iškėlė gimnazijos gamtos m. mokytojos: V. Savic-
kaitė, K. Muraškienė, D. Vaičekauskienė, R. Valčiukienė, 
kurios ir organizavo tos dienos veiklas. 

Mokiniai atliko du biologijos   prak'kos darbus: „Jungiamųjų 
audinių atpažinimas šviesiniu mikroskopu“ ir  „Žmogaus bur-
nos ertmės daugiasluoksnio epitelio ir išilginio skersaruožio 
raumeninio audinio atpažinimas šviesiniu mikroskopu“. 
Dirbdami porose mokiniai turėjo atpažin' audinius, nurody' 
jų sandaros ypatumus, susijusius su atliekamomis funkci-
jomis bei tai pavaizduo' piešiniu. 

Fizikos laboratorijoje mokiniai atliko prak'nį darbą „Kietojo 
kūno savitosios šilumos apskaičiavimas“, kurio metu turėjo 
išmatuo' kambario temperatūros vandenyje (t1), verdan-
čiame vandenyje pakai'nto kietojo kūno (svarelio, t2) tem-
peratūras. Matuo' teko paprastu termometru ir skaitme-
niniu infraraudonųjų spindulių termometru, o  pagal gautus 
duomenis apskaičiuo' kietojo kūno savitąją šilumą (c). 

Edukacijai „Natūralių kvepalų gamyba” pasinaudota Kultūros 
pasu. Mokiniai buvo pakvies' pažin' kerin# parfumerijos 
meną ir išmok' sukur' asmeninių kvepalų formulę. Užsiė-
mime jie degustavo daugybę skir'ngų eterinių aliejų – nuo 
prabangių gėlių aromatų iki citrusinių ir prieskoninių kvapų. 
Pradedantys kvepalų kūrėjai turėjo galimybę sukur' savo 
unikalius kvepalus, kurie bus nuostabi dovana sau ar 
draugui. 

Atėję į chemijos laboratoriją, mokiniai atliko prak'nį darbą 
„Spalvoto cukraus piramidė“, kurio metu turėjo paruoš' tris 
skir'ngos koncentracijos cukraus 'rpalus. Pritaikę dailės 
pamokų žinias, tuos 'rpalus nudažė guašu (šalia negalėjo 
bū' mėlyna ir raudona, juk šios spalvos susimaišo). Paruoš-
tus 'rpalus reikėjo supil' į matavimo cilindrą (nuo didžiausio 
tankio iki mažiausio). 

IY kl. mokinių mintys apie STEAM dieną: 

„Atlikome prak'nį darbą, kurio metu tyrinėjome žmogaus 
burnos epitelio ir skersaruožio griaučių audinius. Patyrinėję 
audinių preparatus, turėjome juos aprašy', palygin' ir atsa-
ky' į teorinius klausimus. Buvo labai įdomu išvys' tai, ko ne-
galima pamaty' plika akimi. Atlikdami šį prak'nį darbą, 
pagilinome jau ankstesnėse klasėse apie audinių sandarą 
įgytas žinias, prisiminėme neseniai biologijos pamokose 
išmoktus dalykus. Šias įgytas žinias galima pritaiky' ne 'k 
mokan's biologijos ir atliekant prak'kos darbus, bet ir 
mokan's chemijos.“ Kris+ana Kasparova 

„Pamoka 'krai buvo įdomi – galėjome savo akimis pro švie-
sinius mikroskopus išvys', kaip atrodo raumeniniai audiniai. 
Daugumai nekilo problemų su audinių atpažinimu, bet daug 
sunkiau buvo įvardy' ląstelių sandarą. Be abejo, buvo galima 
naudo's vadovėliais, pratybomis ir sąsiuvinyje esančiais 
užrašais. Nesupratus užduo'es, buvo galima konsultuo's su 
mokytoja arba savo prak'kos darbo partneriu.” Gintarė 
Kleinauskaitė 

„Kvepalų gamyba man paliko labai didelį įspūdį! Niekada 
negalvojau, kad galima pasigamin' kvepalus pačiam! Kvepa-
lų gamybai reikia labai nedaug. Pirmiausia jūs gaunate gali-
mybę išsirink', kokie kvapai jums pa'nka, juos įver'nate 
pliusu arba minusu. Kai jau išsirenkate sau pa'nkančius,  
sudarote būsimų kvepalų formulę. Pilate savo pasirinktus 
kvapus į eleksyrą ir belieka indelį pasukio', kad kvapai susi-
maišytų. Labai smagi pa'r's!“ Emilija Sarapinaitė 

„Atlikome bandymą, kad sužinotume skysčių tankius. Prisi-
minėme, kaip reikia matuo' skys# matavimo cilindru. 
Pasvėrėme cukrų, kurio į tris matavimo s'klines pylėme po 
skir'ngą kiekį (5g, 12g, 25g). Cukrų iš'rpinome vandenyje ir 
nudažėme skir'nga spalva. S'klinių turinį supylėme į 
matavimo cilindrą – nuo tankiausio iki mažiausiai tankaus. 
Kadangi cukraus kiekis 'rpaluose skir'ngas, jie nesusimai-
šė.“ Bernardas Liberis  

„Fizikos užsiėmimo metu buvo daug prak'kos darbo. 
Matavome temperatūrą, daug skaičiavome. Pamoka suteikė 
naujų išbandymų ir žinių.“ Viltė Rimkutė ●   

STEAM ATRADIMŲ DIENA 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
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Kas yra tas KM5, bandė gimnazijos I–II klasių mokiniai. 
Aktų salėje mokiniai buvo suskirsty' į komandas. 
Komandų laukė įvairios užduotys: sudėlio' TANGRAMĄ, 
išspręs' matema'nį SUDOKU ir KAKURO, įmin' skaičių 
mįslę. 

Po 45 minučių veiklų paaiškėjo, kad kūrybinio mąstymo 
penkiakovė – tai komandinės varžybos, kurios reikalauja 
asmeninio bei komandinio kūrybinio mąstymo. 
Dalyvaujant šiose varžybose aktyvuojami ir lavinami 5 
kūrybinio mąstymo įpročiai – vaizduotė, smalsumas, 
atkaklumas, nuosekli prak'ka ir bendradarbiavimas. 
Taip pat bū'ni 5 mąstymo 'pai – anali'nis, loginis, strateginis, kri'nis ir divergen'nis. Kiekviena KM5 užduo's yra 
parengta taip, kad išmok', kaip ją atlik', yra 'esiog neįmanoma. Kaskart atliekant užduo#, reikia sukur' ir 
įgyvendin' tokius sprendimus, kurie už'krintų pergalę. 

Geriausias būdas moky's – tai dary' bendradarbiaujant, o labiausiai vienija – įkvepian' veikla. Edukacinis 
užsiėmimas „Kūrybinio mąstymo penkiakovė” ne 'k ugdė kūrybiškumą, treniravo smegenis, bet ir sudarė sąlygas 
susipažin' su komandos nariais. 

Edukaciją gimnazijos mokiniams organizavo Eksperimen'nė kūrybinio mąstymo laboratorija. Edukacijai organizuo' 
pasinaudojome Kultūros paso pasiūlymais ir lėšomis. ●                     

KM5 – KAS TAI? 
 ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

Ne 'k per matema'kos pamokas, bet ir kasdienybėje esame susidūrę su įvairiais skaičiais: natūraliais, teigiamais, 
neigiamais, trupmeniniais... Visi ši'e skaičiai atsirado iš prak'nio poreikio skaičiuo'. 

Per matema'kos pamokas IA ir IY klasių mokiniai susipažino su iracionaliaisiais skaičiais, kurie kasdienybėje pasitaiko 
rečiau, bet jų atsiradimas buvo labai reikšmingas matema'kos istorijoje. Kiekvienas mokinys išmoko pavaizduo' 
iracionalųjį skaičių ir pritaikęs savo kūrybiškumą nupiešė Teodoro spiralę, vaizduojančią kvadra'nių šaknų seką.  Toks 
kvadra'nių šaknų vaizdavimas padėjo mokiniams supras', kad iracionalieji skaičiai nėra stebuklingi, jie – 'k matema'kų 
sukur' ir naudojami skaičiai.●   

IRACIONALIEJI SKAIČIAI TEODORO SPIRALĖJE 

LYDIJA DRONOVA-PLATBARZDĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  

 

 



ARMĖNIJOS IR SAKARTVELO PATIEKALAI MITYBOS PAMOKOSE 

TAUTĖ KUDARYTĖ, IIP KL. MOKINĖ  

Keliau' šiuo metu yra ir sudė'nga, ir net pavojinga, tad 
džiugu, kad Sakartvelo ir Armėnijos valgiai patys atkeliavo į 
antrokų lėkštes. Spalio 19 d. gimnazijos koordinuojamo 
projekto savanorės Mariam Hovhannisyan (Armėnija), 
Tamari Gasitashvili ir Tamari Skhiladze (Sakartvelas) 
dalyvavo IIP klasės mitybos pamokose. Merginos pristatė 
savo šalių mitybos ypatumus, tradicinius pa'ekalus ir jų 
receptus. Teorija be prak'kos – niekas, taigi mokiniai galėjo 
ir patys pabandy' pagamin' šiuos pa'ekalus. 

Kalbų bei kvapų virtuvėje 'krai netrūko – jaunimas aktyviai 
bendravo tarpusavyje, bendraudami su savanorėmis, gilino 
savo anglų kalbos žinias, o svarbiausia – gamino dar 
negamintus ir neragautus pa'ekalus. Neilgai trukus ant 
stalų puikavosi įdary' moliūgai, viš'ena su česnakų ir pieno 
padažu, baklažanų suk'nukai su riešutų įdaru, chačapuriai ir 

ki' pa'ekalai. O koks stalas be deserto! Chalva, saldūs ryžių 
kamuoliukai, pa'ekalai iš džiovintų vaisių… Pa'ekalų 
įvairovė leido mokiniams iš arčiau pažin' šias dvi šalis. 

Paragavę pa'ekalų, visi pripažino, jog šių šalių mityba labai 
skiriasi nuo mūsiškės, kadangi pa'ekalai yra daug riebesni 
bei aštresni. Antrokai išrinko favoritus, bet buvo ir tokių 
pa'ekalų, kurie buvo visai nepriim'ni lietuviškiems 
skrandžiams. Vis 'k dauguma mokinių pritarė minčiai, jog 
gyvenime reikia paragau' ir išbandy' visko po trupu#, net 
jei tai ir nėra mums  priim'na. ●   

 



ERASMUS+ PROJEKTAS „FABLAB SCHOOLNET: STEAM EDUCATION 
AND LEARNING BY ROBOTICS, 3D AND MOBILE TECHNOLOGIES“ 
MARIUS SKETERSKAS, IT MOKYTOJAS  

Rugsėjo 27 – spalio 1 d. Didždvario gimnazijos mokiniai:  
Atėnė Domeikaitė (IIM kl.), Smiltė Beržinskaite (IIG kl.), 
Vilius Peršinas (TB1 kl.), Dominykas Mykolai�s (TB1 kl.) ir 
Ugnius Klusas (IIIB kl.), ir IT mokytojas Marius Sketerskas 
dalyvavo Erasmus+ projekto „FabLab SchoolNet: STEAM 
educa'on and learning by Robo'cs, 3D and Mobile 
Technologies” mokinių mainuose Graikijoje, Trikalos mieste. 

Projekto, kuriame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Lietuvos, 
Graikijos, Bulgarijos, 'kslas – susipažin' su papildytos 
realybės (AR) ir 3D spausdinimo technologijomis, robo'ka ir 
šias galimybes pritaiky' mokymo(si) ar kitose aplinkose. 

Projekto užduo's buvo sukur' žaidimo stalą „Odisėjo 
misija“: robotas-Odisėjas (pagal senovės Graikijos 
mitologiją) turėtų aplanky' objektus ir pasiek' savo namus 
Itakėje. 

Pirmą dieną – Art dieną – iš molio kūrėme objektus (ciklopą, 
kiaules, slibinus ir kt.) stalo žaidimui, kai kuriuos bandėme 
perkel' į 3D aplinką. Po pietų dalyvavome bendroje 
spor'nėje veikloje, susipažinome. 

Antrą dieną mokėmės ir dirbome su 3D objektų kūrimo 
programomis ir spausdinome 3D spausdintuvu, kūrėme 
žaidimo veikėjus ir dekoracijas: Odisėją, Penelopę,  Odisėjo 
namus Itakėje, Trojos pilį ir kt. Po pietų vykdėme miesto 
pažinimo misiją – lobių paiešką, naudodamiesi QR kodus, 
aplankėme įžymias miesto vietas. 

Trečią dieną konstravome ir programavome robotus 
žaidimui „Odisėjo misija“, aprašėme įvairius žaidimo lygius ir 
taisykles, sukūrėme žaidimo lygius: Lengvas, Vidu'nis, 
Sunkus ir Pagrindinis. 4 robotai-Odisėjai sėkmingai įveikė 
Lengvąjį lygį. 

Ketvirtą dieną vykome į žymiausius Graikijos vienuolyno 
kompleksus Meteora vietovėje, kur vienuolynai pastaty' 
ant kalvų ir uolų. Lankėmės Graikų švie'mo muziejuje, 
susipažinome, kaip tobulėjo švie'mo sistema Graikijoje. 
Lankėmės Trikalos miesto savivaldybėje, kurioje sužinojome, 
jog šis miestas vadinamas „Smart“ vardu. Atstovai 
demonstravo miesto vandens, auto parkavimo ir kitus 
stebėjimo sistemas, rodė įvairius proto'pus, atei'es 
naujoves. Po pietų bendravome prie vakarienės stalo, 
ragavome nacionalinius graikiškus pa'ekalus. 

Penktą dieną domėjomės papildytos realybės (AR) 
galimybėmis ir jos panaudojimu. Penktos dienos popietės 
dauguma nelaukėme, juk teko atsisveikin'. 

Manau, kad šis projektas paska'no mokinius labiau domė's 
įvairiomis naujausiomis technologijomis ir tendencijomis, 
įtvir'no komunikavimo bei kūrybingumo kompetencijas. 

Mokinių, dalyvavusių projekte, nuomonė: 

„Projektas man padėjo įgy' didesnį pasi'kėjimą savimi, 

išmokau bendradarbiavimo ir organizuotumo. Turėjau 
galimybę labiau save pažin' bei apsispręs', ar 'krai 
norėčiau studijuo' užsienyje. Esu pasiruošusi dar ne vieną 
kartą dalyvau' panašiame projekte.“ Atėnė Domeikaitė (IIM 

kl.) 

„Projektas buvo įdomus. Sužinojau apie graikų kultūrą, 
susipažinau su įvairiais žmonėmis ir susiradau naujų 
draugų.“ Smiltė Beržinskaitė (IIG kl.) 

„Visos veiklos buvo įdomios, naudingos, laikas neprailgo, 
buvo daug komandinių užduočių. “ Ugnius Klusas (IIIB kl.)  

„Šis projektas leido man ar'miau susipažin' su robo'kos 
bei 3D maketavimo ir spausdinimo technologijomis. 
Bendradarbiaudamas grupėse, susipažinau su naujomis 
kultūromis ir požiūriais. Dalyvaudamas šiame projekte 
patobulinau 'ek akademines, 'ek bendrąsias 
kompetencijas.“ Dominykas Mykolai+s (TB1 kl.) 

„Su'kome skir'ngos kultūros savo amžiaus žmonių. Pra- 
plėčiau savo robo'kos, 3D modeliavimo žinias ir įgijau 
naujos pa'r'es.“   Vilius Peršinas (TB1 kl.) ●   

 



Spalio 20–21 d. gimnazijoje organizuotas Erasmus+ 
programos strateginių partnerysčių projekto „FabLab 
SchoolNet: STEAM educa'on and learning by Robo'cs, 3D 
and Mobile technologies“ trečiasis partnerių susi'kimas, 
kuriame dalyvavo Šiaulių Didždvario gimnazijos atstovai ir 
projekto partneriai iš Universitatea Dunarea De Jos Din 
Gala' (Rumunija), Consiglio Nazionale Delle Ricerche 
(Italija), FabLab Palermo APS (Italija), 2 Epal Trikalon 
(Graikija), Varnenska morska gimnazia „Sv. Nikolai 
Chudotvorec“ (Bulgarija). Susi'kimo metu organizuotas 
projekto įsiver'nimas, aptar' pasiek' rezultatai, susitarta 
dėl projekto rezultatų sklaidos.  

Šiaulių Jaunųjų technikų centre projekto dalyviams buvo 
organizuo' du edukaciniai užsiėmimai: IT mokytojas Marius 
Sketerskas vedė LEGO Serious Play metodikos užsiėmimą 
„Lego bokštas: miesto architektūra“, o robo'kos ir valdomų 
modelių būrelio narys, 8 klasės mokinys Adomas Plukas 
organizavo užsiėmimą „Vibro robotas“, po kurio surengtos 
sukurtų vibrorobotų varžybos. Be to,  projekto dalyviai 
lankėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje, domėjosi įvairia aviacine technika ir jos 
atliekamomis funkcijomis, susi'ko su NATO oro policijos 
misijos atstovais iš Danijos. 

Spalio 29 d. Universitatea Dunarea De Jos Din Gala' 
(Rumunija) organizavo nuotolinį baigiamąjį projekto 
viešinimo renginį, kuriame buvo pristaty' projekto metu 
organizuo' susi'kimai, mokymai mokytojams, moksleivių 
mainai bei šių veiklų metu pasiek' rezultatai. Renginyje 
pristaty' sukur' intelek'niai produktai: mokymo ir 

mokymosi programos, ska'nančios mokinių kūrybiškumą, 
3D ir mobiliosios technologijos, ver'nimo metodika, 
FabLab mokyklų 'nklo plagorma, interne'nė mokymų 
mokytojams aplinka, mokymosi moduliai ir kursai apie 
„FabLab“ mokyklų 'nklą jungiančias technologijas, 
„FabLab“ mokyklų 'nklo diegimas.  

Renginyje Didždvario gimnazijos atstovai pristatė video, 
reprezentuojan# projekto metu IT mokytojo M. Sketersko 
ir mokinių vykdytas robo'kos, 3D ir mobiliųjų technologijų 
veiklas, sukurtus produktus ir pasiektus rezultatus. 

Projektas finansuotas Erasmus+ programos lėšomis. ●                     

BAIGIAMIEJI FABLAB SCHOOLNET PROJEKTO RENGINIAI  

 

SONATA DEDŪRAITĖ, STEBĖSENOS POSKYRIO VEDĖJA 

 



JAUNIMO DARBUOTOJŲ VIZITAS ŠIAULIUOSE 

SONATA DEDŪRAITĖ, STEBĖSENOS POSKYRIO VEDĖJA 

Spalio 26–30 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuotas 
Erasmus+ programos projekto „Future of Educa'on – 
Educa'on of Future“ jaunimo darbuotojų iš Čekijos vizitas. 
Projekto metu 9 jaunimo organizacijų vadovai, jaunimo 
darbuotojai, mokytojai iš Čekijos ir 7 atstovai iš Šiaulių 
analizavo Lietuvos ir Čekijos švie'mo sistemas, aptarė 
švie'mą reglamentuojančius įstatymus ir švie'mo 
organizavimui keliamus reikalavimus. Daug dėmesio buvo 
skirta formalaus ir neformalaus švie'mo sinergijai, gilintasi 
į mokytojų pa'riamus iššūkius organizuojant pamokas 
neformalaus ugdymo metodais. Naudojant „Keep it real“ 
žaidimo metodą, aptar' neformalaus ugdymo(si) principai, 
analizuotos aštuonios mokymosi visą gyvenimą 
kompetencijos. 

Svečiai dalyvavo istorijos mokytojo Pauliaus Baranausko 
debatų metodu vestoje pamokoje „The impact of formal 
and non-formal educa'on in hight schools“, su mokiniais 
diskutavo, koks (ne)formalus mokymas(is) mokiniams yra 
'nkamiausias. Be to,  projekto dalyviai stebėjo neforma-
laus ugdymo mokytojos Gretos Šveikauskaitės  šokio 
pamoką ir kartu su šokėjais mokėsi lietuvių tau'nių šokių, 
dalyvavo diskusijoje, kodėl svarbu puoselė' tau'nį šokį, ar 
jis dar svarbus jaunajai kartai. Neformalaus ugdymo 
mokytoja Rasa Zvilnaitė projekto dalyviams LEGO Serious 
Play metodika organizavo užsiėmimą „Future of educa'on 

– how do we see it?“. Užsiėmimo metu dalyviai kūrė 
idealaus mokinio ir tobulos mokyklos koncepciją. Svečiai 
taip pat turėjo galimybę stebė' Rasos LEGO Serious Play 
metodika gimnazistams vedamą pamoką „Lyčių 
stereo'pai“, anglų k. mokytojos Rūtos Alminienės ir 
vokiečių k. mokytojos Danguolės Kuklos vestas atviras 
pamokas.  

Šiaulių Jaunųjų technikų centro direktorius Roman 
Šarpanov projekto dalyviams vedė paskaitą „Educa'on of 
future – is it about technology?“, organizavo diskusiją, ko 
trūksta švie'mui, kad a''ktų vaikų poreikius ir interesus. 
Be to, organizavo užsiėmimą interaktyviais ozobot 
robotais, kurie priima sprendimus, reiškia emocijas, 
skleidžia garsus ir šviesos efektus. Dalyviai turėjo   
užprogramuo' robotus numatytoms funkcijoms atlik'. 

Dalyviai akcentavo, kad projekte įgytos naujos pa'rtys gali 
tap' ne 'k pagalba siekiant kokybiškesnio švie'mo, bet ir 
pradžia atei'es projektams ir bendradarbiavimui.  

Projektas finansuotas Erasmus+ programos lėšomis. ●   

 



 

Spalio 8–9 d. vyko kasme'nė „Maisto banko“ akcija,            
kurioje gimnazijos Tarptau'nio bakalaureato programos 

mokiniai savanoriavo rinkdami maisto produktus               
Šiaulių Mo'nos Teresės namų gyventojams ir 35 Šiaulių 

mal'ečių globojamiems seneliams. 

 Ačiū už jūsų aktyvų dalyavimą akcijoje ir nuoširdų                  
savanorystės supra'mą. ● 

„MAISTO BANKO“ AKCIJA 
PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS 

 

„WALK15“ 
FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAI 

Spalio 6 d. gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje vyko 
nuotolinė paskaita-susi'kimas su programėlės Walk15 
kūrėja Vlada Musvydaite, kuri papasakojo apie 
programėlės naudojimą, akcentavo judėjimo naudą 
žmogui.  

Susi'kime dalyvavo ir su viešnia diskutavo IP  ir IV klasių 
mokiniai. ●       

Spalio 19 d.  IIP klasės mokiniai ir IT mokytoja Kris'na 
Rimkuvienė dalyvavo Šiaulių Valstybinės kolegijos verslo 
ir technologijų fakultete dėstytojų Jurgitos Macienės ir 
Violetos Stasėnaitės organizuotame renginyje (Galimybių 
fes'valio TAVO PIN KODAS užsiėmime) ,,Pasimatuok 
profesiją“. 

Mokiniai išbandė veiklas, kurios sudarė galimybes 
susipažin' su studijų programomis. Gimnazistai 
susiskirstė grupėmis ir  keturiose stotelėse atliko įvairias 
užduo's: iš pateiktų paveikslėlių dėliojo 'ekimo 
grandines,  kūrė reklamas, iš Lego kaladėlių statė ir įrengė 
administratoriaus kabinetą, žaidė žaidimą INFO ALIAS. Mokiniai savo įspūdžiais, refleksija pasidalijo bendradarbiavimo 
aplinkoje „PADLET“. ● 

„PASIMATUOK PROFESIJĄ“ 

LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA  

 



Minint Klimato savaitę, spalio 19 dieną vyko protų mūšis 
„Kova su klimato kaita“, kurį organizavo miesto savi-
valdybės administracija kartu su aplinkosaugine 
iniciatyva „Kita forma“. 

Renginio dalyviai,  dalyvavę protmūšyje,  pasi'krino žinias 
apie klimato kaitos priežas's, eigą, padarinius bei pasisėmė 
informacijos, kaip prie klimato kaitos mažinimo gali prisidė' 
kiekvienas. 

Džiugu, kad mūsų gimnazijos komanda: Gabrielė 
Mataitė (IVb kl.), Greta Jokimčiūtė (IIM kl.), Guostė 
Janušauskaitė (IIM kl.), Tautė Kudarytė (IIP kl.), Neilas 
Beniušis ir Dominykas Mykolai�s (TB1 kl.), laimėjo I vietą! 
Mokinių laukia prizas – aplinkosauginė edukaciją „Denim diaries“, kurioje bus pateiktos idėjos, kaip galima perdirb' 
džinsus. Tikimės, kad mokiniai mielai su visais pasidalins gautomis idėjomis. ● 

KLIMATO SAVAITĖ 2021 

SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

Spalio 7 dieną biologijos mokytoja Kris'na Muraškienė 
organizavo IG klasės mokiniams biologijos pamoką kitoje erdvėje. 
Į veiklas buvo integruota ugdymo karjerai programa.  

Užsiėmimai, kuriuos vedė Indrė Šidlauskienė, vyko Šiaulių 
valstybinėje kolegijoje, sveikatos priežiūros fakultete. Mokiniai 
mokėsi pažin' gyvybės požymius, atlik' išorinį širdies masažą, 
sužinojo, kur galima ras' automa'nį išorinį defibriliatorių ir kaip 
juo naudo's, išmoko teik' pirmąją medicinos pagalbą, sužinojo, 
kokius pirmosios pagalbos veiksmus reikia atlik' užspringus 
kūdikiui, suaugusiam ar pačiam. 

Mokiniai, ne 'k pagilino turimas teorines žinias, bet atliko 
užduo's prak'škai. ● 

BIOLOGIJOS PAMOKA KITOJE ERDVĖJE 

 

LAIMA VIELIKĖNIENĖ, PROFESIJOS PATARĖJA 

 

 



EUGENIJUS BUIVYDAS, MATEMATIKOS MOKYTOJAS  

Spalio 22 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko 
tradicinis Sta's'kos dienos paminėjimas. Jame dalyvavo 
mokiniai ne 'k iš Šiaulių, bet ir iš Klaipėdos, Mažeikių 
mokyklų. Mūsų gimnazijai atstovavo IM klasės mokinės: 
Kotryna Bagavičiūtė ir Saulė Rasickaitė. 

Renginyje buvo pristaty' įvairūs duomenų rinkimo būdai, 
juk sta's'ka – mokslas, susijęs su duomenų apdorojimu. 
Išgirdome 'krai įdomių pranešimų: pavyzdžiui,  kokias 
baimes turi žmonės, kokie dažniausi ligos sutrikimai, kas gi 
labiausiai žmogui neduoda ramybės. Klausydamiesi apie 

paauglių gyvenimo būdą, laisvalaikį, mokiniai galėjo 
palygin' su savuoju. O mokinių vardų ir gimimo datų ryšys 
mus privertė pa'ems paskaičiuo', kiek mes  pažįstame 
žmonių, pagal sta's'ką turinčių populiariausius vardus. 
Beje, buvo labai liūdna sužino', kiek daug šiuo metu 
gyvūnų yra laikoma prieglaudose. 

Išklausy' pranešimai mus ne 'k sudomino, bet ir privertė 
susimąsty'. Mokinių teigimu, jos sužinojo daug naudingos 
informacijos, pasimokė, kaip galima duomenis apdoro'  ir 
padary' išvadas. ● 

PAMINĖJOME STATISTIKOS DIENĄ 

Spalio 8 d. TB1 kl. mokiniai, besimokantys matema'ką 
ir  matema'kos analizę (math AA SL), dalyvavo 
tarptau'nėje nuotolinėje konferencijoje EdStart Šiauliai 
2021. Mokiniai išklausė pranešėjos iš Italijos Valen'nos 
Canonico (Atlas centro techninė direktorė) 
pranešimą  „Papildytos realybės poveikis atei'es atei'es 
darbams“ („The impact of augmented reality on Future 
jobs“). 

Mokiniai sužinojo, kaip papildyta realybė yra taikoma ir ar 
galima ją pritaiky' vartotojo poreikiams. Papildyta realybė 

yra technologija, kuri realų pasaulį ir jame esančius 
objektus papildo įvairiais skaitmeninės informacijos 
formatais, tokiais, kaip: nuotraukos, vaizdo įrašai ar 
interaktyvūs 3D maketai. Ši technologija ir jos rūšys leidžia 
virtualius objektus susie' su tam 'kromis fizinėmis 
lokacijomis, manipuliuo' kasdienėmis situacijomis, 
skaitmeninę informaciją projektuo' ant produktų ar pa'es 
vartotojo. 

Galbūt šis pranešimas prisidės prie mokinių asmeninės 
karjeros planavimo įgūdžių. ● 

RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  

EDSTART ŠIAULIAI 2021  



 

Spalio  19 d. IIP klasės mokiniai: Gintaras Žička, Danas 
Šidlauskas ir Gabrielė Pužaitė, dalyvavo Šiaulių regiono IT  
ir anglų kalbos konkurse „Žinių erdvė“, kur pademonstravo 

puikias anglų kalbos ir informacinių technologijų žinias 
ir  laimėjo I vietą.  

Džiaugiamės iniciatyviais mokiniais! ● 

KONKURSAS „ŽINIŲ ERDVĖ“ 

Spalio 16 d. Kauno  Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko 
respublikinis Meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 42 
skaitovai iš visos Lietuvos. Mūsų gimnazijai atstovavo IV klasės 
mokinė Kamilė Vasilenko. Ji skaitė M. Mar'naičio eilėraš# „Saulės 
grąža“ ir  savos kūrybos eilėraš# „Ant mano gležnų rankų“. Už 
skaitytus eilėraščius Kamilė buvo apdovanota atminimo ženkliuku 
ir  Maironio poezijos rinkiniu „Pavasario balsai“. 

Po renginio su Kamile aptarėme, ar buvo verta dalyvau', juk jokių 
prizinių vietų nelaimėjome. Ji teigė, kad dalyvavimas skaitovų 
konkurse jai suteikė daug naudingos, prasmingos pa'r'es, jai buvo 
įdomu išgirs' deklamuojančius dalyvius, pabū' formalioje konkurso 
aplinkoje, išgirs' komisijos, kurią sudarė aktoriai, komentarų. 
Mokinei (beje, ir man) didžiulį įspūdį paliko ir pats Maironio 
muziejus bei jo ekspozicija. 

Ačiū Kamilei už dalyvavimą ir linkiu nepaleis' poezijos mūzos, nes, 
kaip sakė poetas Just. Marcinkevičius,  „Tikroji poezija, kai 
eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis“. ● 

RESPUBLIKINIS SKAITOVŲ KONKURSAS 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA  

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



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras'ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Vilniaus universitetas kviečia dalyvau' informa'kos ir informa'nio               
mąstymo konkurse BEBRAS. Konkursas vyks lapkričio 15 – gruodžio 10 d.  

BEBRO konkurso �kslai: 

Ugdy' mokinių informa'nį mąstymą, gilin' skaitmeninės                           
kompetencijos įgūdžius. Ska'n' mokinių motyvaciją domė's ir                     

moky's informa'kos dalyko. 

Patraukliai supažindin'  mokinius ir mokytojus su pagrindiniais                        
informa'kos mokslo pagrindais. 

Motyvuo' gilin's į modernius informa'kos ir informa'kos inžinerijos 
sprendimų metodus. 

Įtrauk' mokyklas į žaidybines informa'kos ir informacinių technologijų 
veiklas, aktyvių mokyklų 'nklą. 

Daugiau informacijos apie konkursą  h5ps://bebras.lt/ 

Norintys dalyvau' konkurse BEBRAS kreipkitės į savo IT mokytoją. ●    

INFORMATIKOS IR INFORMATINIO                 
MĄSTYMO KONKURSAS BEBRAS 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros ins'tutas kviečia 
lapkričio 18 d. išbandy' savo jėgas VIII respublikiniame ver'mo konkurse  

Visiems užsiregistravusiems dalyviams iš anksto atsiunčiami pakvie'mai 
per Microsoi Teams plagormą į įžanginį konkurso susi'kimą, prasidėsian# 
14 val. Atsakingas dėstytojas paaiškina konkurso sąlygas ir prisijungusiems 
dalyviams jų nurodytais el. pašto adresais išsiunčia ver'mo tekstą. Prozos 

žanro tekstą sudaro apie 1800 spaudos ženklų, o ver'mo trukmė –              
2 valandos, kurios pradedamos skaičiuo' nuo teksto išsiun'mo laiko (apie 
14.15). Baigę vers' tekstą (bet ne vėliau kaip po 2 val.), konkurso dalyviai 

atsiunčia išverstą tekstą siuntėjo pašto adresu. 
Siekiant už'krin' konkurso objektyvumą, ver'mai koduojami. 

Komisiją sudaro Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos užsienio ir lietuvių 
kalbų dėstytojai. 

Nugalėtojai ir prizininkai renkami kiekvienoje kalbos bei lygio kategorijoje. 

Nugalėtojai bus skelbiami gruodžio 9 d. Facebook paskyroje VUŠA Anglų 
filologijos studijos, o diplomai išsiųs' el. paštu, nurodytu registracijos                  

formoje. ●    

VIII RESPUBLIKINIS VERTIMO KONKURSAS 


