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Vasario 14 d. vyko X Tėvo Jurgio Ambrozijaus 
(Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinė 
mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir moki-
nių konferencija „Žmogaus ekologija“. Kon-
ferencijos plenarinio posėdžio svečiai kalbėjo 
aktualiomis temomis: Gamtos tyrimų centro 
Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas 
Valerijus Rašomavičius akcentavo J. A. Pa-
brėžos indėlį į Lietuvos botanikos mokslui, 
Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas, 
VU Šiaulių Akademija ir Šiaulių vyskupijos 
šeimos centro kapelionas, Geštalto psicho-
terapeutas, kunigas Arūnas Jankauskis 
akcentavo savęs paieškas besikeičiančiame 
pasaulyje, tapytoja Birutė Kuicienė kalbėjo apie  menininko ryšį su ekologija, Vilniaus universiteto Biotechnologijos 
ins<tuto Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja prof. dr. Aurelija Žvirblienė įvardijo COVID-19 pandemijos 
pasekmes, atsakė į visiems taip rūpimą klausimą, kas mūsų laukia ateityje. Plenarinį posėdį baigė Didždvario gimnazijos III 
kl. mokinės: Martyna Krivickaitė ir Mireta Šalašidi, jos pasidalijo įžvalgomis, kaip šiuolaikinio žmogaus dvasingumą ugdo 
klasikinė literatūra. 

Po plenarinio posėdžio veiklos persikėlė į sekcijas. Daugiau nei 70 dalyvių išklausė 21 pranešimą.  

KRISTINA MURAŠKIENĖ, BIOLOGIJOS MOKYTOJA  

Nukelta į 2 psl. 



54 dalyviai iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų: gimnazijų, progimnazijų, licėjaus, pradinės mokyklos ir lopšelio-darželio 
pristatė savo pranešimus. Konferencijoje dominavo mokinių <riamieji darbai, kurių temos buvo labai įvairios ir 
aktualios: „Šiuolaikinių mokslų integracija: robotai pakeičiantys žmonių profesijas“, „Natūralios kosme<kos gamyba“, 
„Natūralių augimo s<muliatorių poveikis alpinių neužmirštuolių ir paprastųjų lobelijų daigumui ir augimui“, „Mokinių 
sveika<ngumo ugdymo(si) iššūkiai ir jų sprendimo būdai Šiaulių Dainų progimnazijoje“, „Bioatliekų įtaka agurkų sėklų 
daigumui“ ir kt. 

Dėkojame Tauragės „Šal<nio” progimnazijos, Radviliškio Lizdeikos, Kuršėnų L. Ivinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino, 
Kėdainių šviesiosios  gimnazijų atstovams, kurie yra konferencijos „Žmogaus ekologija“ nuola<niai dalyviai! Taip pat 
labai džiaugiamės, kad sulaukiame ir naujų dalyvių komandų. 

Konferenciją organizavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė, gamtos mokslų mokytojos: Virginija 
Savickaitė, Kris<na Muraškienė, Danguolė Vaičekauskienė, Rima Valčiukienė, bendradarbiaudamos su Panevėžio 
švie<mo centru, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. ●    

Atkelta iš 1 psl. 



 

Vasario 17 d.  Didždvario gimnazija šalies lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojus pakvietė į VI tradicinę metodinę-
prak<nę konferenciją „Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokymo problemos ir aktualijos“. Šiemet orientuotasi į 
literatūrinį ugdymą. Konferencijos koordinatorė, 
direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė, 
pasveikinusi per septyniasdešimt konferencijos dalyvių, 
teigė, kad pernai buvo sąmoningai atsisakyta organizuo< 
šią konferenciją nuotoliniu būdu dėl negalėjimo realizuo< 
abu konferencijos <kslus: 1. pasidaly< savo gerąja pa<r<mi, 
2. susi<k<, susipažin< ir pabendrau<. Ji išreiškė vilK, kad 
galbūt  abu šiuos <kslus pavyks įgyvendin< kitais metais. 

Plenariniame konferencijos posėdyje kalbėjo  literatūro-
logas, rašytojas, kri<kas, vadovėlių autorius, VU Filologijos 
fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentas, dr. 
Regimantas Tamošai<s, kuris analizavo XX a. antrosios 
pusės moterų kuriamos literatūros savitumą. Įdomių 
įžvalgų pateikta V. Juknaitės, R. Šerelytės, L. S. Černiaus-
kaitės  prozoje. Literatūrologas kvietė klausytojus įsigilin< į 
moterų sukurtą meninį pasaulį: didžiosios gyvenimo 
dramos vyksta ne aikštėse, viešose erdvėse, o privačioje 
aplinkoje – moterys kovoja už gyvybę, už savo atžalas, 
dažnai jos vaizduojamos kaip seksualinis objektas. 

14 mokytojų iš Šiaulių, Kėdainių, Plungės, Tauragės, Kauno, 
Vilniaus mokyklų pasidalijo savo pa<r<mi. Pranešimų 
temos buvo labai įvairios: nuo gilinimosi į literatūros kūri-
nių analizę iki <kslingo metodų taikymo pamokose bei daly-
kų integracijos. Pavyzdžiui, KTU inžinerijos licėjaus moky-
toja Jolita Stanionienė pakvietė visus įsigilin< į poeto           
J. V. Gėtės biografiją (pranešimas „J. V. Gėtės biografija. 
Taip pat ir trupuK kitaip“), Kėdainių šviesiosios gimnazijos 
mokytoja Aldona Šliažaitė kalbėjo apie poeto V. Mačernio 
kūrybą (pranešimas „Vytautas Mačernis: pamokų ciklas ir 
idėjos“), Šiaulių S. Daukanto gimnazijos mokytoja Lolita 
Narbu<enė – apie dovanojimo ir dėkingumo kultūrą, ats-
ispindinčią Šatrijos Raganos kūryboje (pranešimas „Dova-
nojimo ir dėkingumo kultūra Šatrijos Raganos „Sename 
dvare“),  Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytojas Rimvydas 
Sruogis visus nukėlė į baroko epochą ir garsiausio to 
laikmečio lietuvių kūrėjo M. K. Sarbievijaus kūrybą
(pranešimas „Kaip aktualizuo< Sarbievijų?“). Daug dėmesio 
mokytojai skyrė tarpdalykinei integracijai: pavyzdžiui, 
Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rita Barniškienė 
pristatė integruotą lietuvių kalbos, dailės ir muzikos 
pamoką „I. Simonaitytės gyvenimas ir kūryba“, LSMU 
gimnazijos mokytoja Gitana Liaudinskienė – lietuvių kalbos 
ir dailės integruotą projektą „Haiku kūrimas ir iliustra-
vimas“. Džiugu, kad visada savo pa<rK pristato ir mūsų 
gimnazijos lituanistės: mokytoja Janina Dombrovskienė 
atskleidė auklėjamojo romano analizės galimybes, moky-
toja Živilė Muzikevičiūtė pristatė pamokų ciklą, skirtą I. 
Merui ir jo kūrybai. 

Mokytojai pasidžiaugė, kad galėjo išgirs<  visus pranešimus 
(darbas vyko vienoje sekcijoje), aptarė, ką kitais metais 
norėtų išgirs<  plenariniame posėdyje.●  

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 
MOKYMO PROBLEMOS IR AKTUALIJOS“ 

JOLANTA VALANČIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 

 



Prancūziškas kinas gali bū< visoks: nuo nostalgiškų Simone Signoret, Jean-Paul 
Belmondo juostų iki šių dienų drąsių jaunųjų kūrėjų bandymų. Sausio 28 – vasa-
rio 4 dienomis jau 17-ąjį kartą įvyko prancūzų kino fes<valis „Žiemos ekranai“, 
drąsiai atnaujinęs ne <k savo įvaizdį, bet ir išgryninęs savo <kslą: kino teatruose 
visoje Lietuvoje ir Šiaulių dailės galerijoje buvo pristaty< įdomiausi pradedančių 
prancūzų kūrėjų filmai. 

„Žiemos ekranai“ – tai nuo 2004 m. Prancūzų ins<tuto Lietuvoje rengiamas 
prancūziško kino fes<valis, kasmet vykstan<s net keliolikoje Lietuvos miestų. 
Fes<valio siekis – pristaty< naujausias autorinio prancūziško kino tendencijas ir 
supažindin< žiūrovus su kino istorijoje svarbiais prancūziško kino pavyzdžiais. 

Šiais metais fes<valio pagrindinė programa buvo skirta kino debiutams. Tai 
sąmoningas ir apgalvotas sprendimas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas filmas 
„Žiemos ekranams“ taptų ryškiu įvykiu, surastų ir paliestų savo žiūrovą bei būtų 
jaukiu, lėtu pabuvimu su prancūzų kino istorijomis. Visi pagrindinės programos 
filmai Lietuvoje bus rodomi pirmą kartą. 

„Žiemos ekranų” fes<valyje Šiaulių dailės galerijoje aktyviai dalyvavo ir mūsų 
gimnazijos antrokai: Atėnė Domeikaitė bei Vitas Baranauskas, kurie kiekvieną 
vakarą susirinkusiai miesto visuomenei pristatė filmus prancūzų ir lietuvių 
kalbomis. Džiaugiamės įsilieję į miesto kultūrinį gyvenimą prancūzų kalba. ●  

PRANCŪZŲ KINO FESTIVALIS  „ŽIEMOS EKRANAI“:  
NORAS GRĮŽTI PRIE TO, KAS SVARBIAUSIA 
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA  

 

Vasario 18 d. gimnazijos anglų kalbos mokytojos: Rūta 
Alminienė ir Alla Chvostova, dalyvavo tarptau<nėje 
užsienio kalbų mokytojų metodinėje-prak<nėje nuotolinėje 
konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) 
geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“, 
kurią organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija. 

Mokytoja R. Alminienė skaitė pranešimą „LEGO SERIOUS 
PLAY metodo panaudojimas integruotose anglų k. ir e<kos 
pamokose”, kuriame pristatė LEGO SERIOUS 
PLAY metodologiją ir pasidalijo savo pa<r<mi taikant šį 
metodą bei mokinių pa<r<mis, įgytomis per šias pamokas. 
Pranešime nemažas dėmesys skirtas mokinių kompetencijų 
ugdymui, o ypač – mokinių emocinei savijautai, 
bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokytoja A. Chvostova 
pasidalijo savo anglų kalbos mokymo pa<r<mi ne mokyklos 
erdvėje – Šiaulių Dailės galerijoje. Tarptau<nei mokytojų 
bendruomenei buvo pristatytos anglų kalbos integravimo į 
meną pamokų idėjos, kurių <kslas yra pamatuo< ne <k 
mokinių akademinių žinių, bet ir bendrųjų kompetencijų 
pažangą. 

Tikrai smagu ir naudinga pristaty<  gerąją pa<rK kolegoms 
iš Lietuvos, Italijos, Rumunijos, Kroa<jos, Lenkijos ir 
sužino<, kuo gyvena ugdymo įstaigos kitose šalyse. ●  

DALYVAUJAME TARPTAUTINĖJE UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJOJE 

RŪTA ALMINIENĖ, ALLA CHVOSTOVA, ANGLŲ K. MOKYTOJOS  

 



Vasario 14 d. vyko XVII matema<kos ir infor-
macinių technologijų mokytojų respublikinė 
nuotolinė metodinė-prak<nė konferencija 
„Iššūkiai šiuolaikiniam matema<kos ir infor-
macinių technologijų mokytojui“. Konferen-
cijoje buvo svarstomos įvairios mokytojams 
aktualios temos: atnaujinamos matema<kos 
ir IT programos, hibridinio mokymo(si) iššū-
kiai, personalizavimo, individualizavimo ir 
diferencijavimo pa<rtys, įtraukiojo ugdymo 
galimybės, ST(R)EAM veiklų įgyvendinimas 
matema<kos ir IT pamokose. 

Daug emocijų sukėlė plenariniame posėdyje 
pristatytas dr. Audronės Rimkevičienės, matema<kos bendrosios programos projekto koordinatorės, NŠA Ugdymo 
turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkės, pranešimas apie matema<kos bendrosios 
programos projektą bei numatomą mokinių pasiekimų ver<nimą. Nemažai klausimų kilo ir po mokytojų – Aistės 
Venclovienės bei Vilijos Šileikienės – pranešimų apie atnaujinamas matema<kos pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas. Vilniaus universiteto matema<nio švie<mo centro vedėjas prof. habil. dr. Rimas Norvaiša supažindino, kaip 
lavin< mokinių matema<nį kūrybingumą ir mąstymą. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius 
pristatė net trejus metus gimnazijoje vykusį tarptau<nį projektą „FabLab SchoolNet: STEAM educa<on and learning by 
Robo<cs, 3D and Mobile technologies“. 

Po plenarinio posėdžio matema<kos ir informacinių technologijų mokytojai dalijosi sukaupta pa<r<mi, kalbėjo apie 
mokymo(si) proceso organizavimą nuotoliniu ar hibridiniu būdu, dalijosi pa<r<mi, kaip gerina mokinių pasiekimų 
ver<nimą, pristatė įvairių STREAM pamokų pavyzdžių. 

Džiugu, kad kasmet mokytojai turi naujų idėjų, pedagoginių pa<rčių, kuriomis dalijasi mūsų organizuojamose 
konferencijose.●    

KONFERENCIJA „IŠŠŪKIAI ŠIUOLAIKINIAM MATEMATIKOS IR 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJUI“ 

 

LYDIJA DRONOVA-PLATBARZDĖ, RIMA ERNESTIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJOS  

 



Vasario 15 d. gimnazijos antrąkart organizuotoje 
metodinėje-prak<nėje konferencijoje „Sėkmingos pa-
<rtys mokant istoriją, pilie<škumo pagrindus“ dalyvavo 
daugiau nei 70  istorijos mokytojų iš įvairių šalies 
mokyklų. Konferenciją pradėjo LR Krašto apsaugos 
ministro patarėja, buvusi didždvarietė Kamilė Šeraitė, 
kuri kalbėjo tema „Pilie<škumas vakar, šiandien, rytoj“. 
Lektorė akcentavo, kad pilie<škumas – tai pats 
gyvenimas, o mokytojo paskir<s – padė< mokiniui tai 
suvok<. Svarbu, kad mokiniai liudytų savo pa<r<mi ir 
būtų aktyvūs savo šalies piliečiai. 

Aktualių temų diskusijai istorijos mokytojai turi daug. 
Jiems rūpi  pilie<škumo istorijoje liudijimai, atnaujintos 
bendrojo ugdymo programos, mokinių mokymosi 
motyvacija, kompetencijomis grįstas ugdymas, istorijos 
ir pilie<škumo pagrindų dermė, edukacinių programų 
pritaikomumas, pamokų organizavimas kitose erdvėse, 
brandos darbo rengimas, ver<nimas ir įsiver<nimas 
pamokose, kūrybiškumo ugdymas ir kt. 

Džiaugiamės, kad istorijos mokytojai noriai dalijosi 
savo prak<ne pa<r<mi (buvo perskaityta 16 prane-
šimų). Konferencijos dalyvius ypač sudomino Raseinių 
rajono Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos istorijos 
mokytojos Gintarės Tytmonienės pranešimas „Kuriu ir 
mokausi“ – mokytoja kalbėjo apie tai, kaip jos mokiniai 
sėkmingai mokosi istoriją kurdami komiksus, Panevėžio 
5-osios gimnazijos istorijos mokytojos Jūratės Janke-
vičienės pranešimas – mokytoja pristatė istorijos, 
pilie<škumo pagrindų ir IT integruotą projektą 
„Lietuvos par<zaninės apygardos laikraš<s“, Kalvarijos 
gimnazijos istorijos mokytojos Arūnės Vaičiūnaitės-
Levuškienės pranešimas „Lokaliosios istorijos tyrinė-
jimas istorijos pamokų kontekste“, kuris buvo skirtas 
istorijos brandos darbo rengimo pristatymui,  mokytoja 
akcentavo, kad brandos darbas paska<na mokinius 
domė<s lokalia istorija ir, be abejo, mūsų gimnazijos istorijos mokytojos Gienos Kubiliūtės pranešimas „Mokomės 
piketuo<“, kuriame ji pristatė, kaip moko II kl. mokinius teisingai piketuo<. 

Apibendrinę konferenciją, supratome, kad ši konferencija – tai puiki plaWorma šalies istorijos mokytojams pristaty< 
savo gerąją pa<rK, pasidžiaug< sėkmėmis ir vieniems iš kitų pasisem< idėjų. ●    

RESPUBLIKOS ISTORIJOS MOKYTOJAI DALIJOSI PATIRTIMI 

 

VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

 



 

NETRADICINĖ PAMOKA „MOKOMĖS PIKETUOTI“     

IIG ir IIP kl. mokiniai per pilie<škumo pamoką dalyvavo akcijoje  „Mokomės piketuo<“. Šiam renginiui buvo skirtos trys 
pamokos: dvi iš jų mokiniai dirbdami grupėse ruošė pristatymus, o trečią vyko pats piketavimas, kuriame noriai su<ko 
dalyvau< pavaduotojos: Romualda Pupinytė ir Audronė Saldauskienė. Dvi gimnazistų grupės ruošė plakatus apie 
teigiamus LR švie<mo, mokslo ir sporto ministerijos, gimnazijos administracijos, mokytojų darbo aspektus, kitos dvi – 
apie tobulin<nus aspektus. Kadangi grupės dirbo atskirai pagal tuos pačius kriterijus, mokinių teiginiai buvo skir<ngi – tai 
leido piketuojant papildy< vieniems kitus. Piketas buvo organizuotas gimnazijos Jaukumo zonoje. 

Renginį mokiniai ver<no teigiamai. Jie pabrėžė, kad yra patenkin<, jog galėjo kalbė< apie tai, kas jiems <krai rūpi. Ne 
mažiau juos nudžiugino tai, kad  iškart išgirdo atsakymus iš mokyklos administracijos atstovių. O svarbiausia, ką mokiniai 
akcentavo, kad niekas  jų nemoralizavo, kodėl jie išsakė vieną ar kitą priekaištą mokyklos vadovams ar mokytojams. Taigi 
vyko konstruktyvus dialogas. 

Džiugu, kad daugelis mokinių turėjo galimybę kalbė< viešai ir išsaky< grupės poziciją. Jie tvir<no, kad nesijaudino, nes 
žinojo, kad klasės draugai gali jiems padė< ar papildy<. Be to, mokiniai buvo atsakingai pasiruošę. 

Tokia netradicinė pamoka turi daug teigiamų aspektų: vienas jų – mokiniai prak<škai išbando, kaip reikia piketuo<, juk 
negalima gir< ar kri<kuo< nepateikiant svarių argumentų. Tad piketavimas padeda mokiniams moky<s ir argumentavimo 
meno.●  

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

Gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje surengta 
literatūros paroda, skirta Algirdo Juliaus Greimo 
105-osioms gimimo me<nėms paminė<. 

A. J. Greimas – pasaulinio garso lietuvių kilmės 
prancūzų semio<kas, lingvistas,  eseistas, 
mitologijos tyrinėtojas, vienas žymiausių 
šiuolaikinės semio<kos atstovų, Paryžiaus 
semio<kos mokyklos įkūrėjas. 1929–1931 metais 
jis gyveno Šiauliuose, lankė berniukų gimnaziją, o 
1940–1944 metais A. J. Greimas mokytojavo 
Šiaulių mergaičių (Didždvario) gimnazijoje. 

2017 m. sausio 25 d., minint A. J. Greimo 100-
ąsias gimimo me<nes, Didždvario gimnazijos 
skaityklai buvo suteiktas Algirdo Juliaus Greimo 
vardas.● 

LITERATŪROS PARODA, SKIRTA ALGIRDO JULIAUS GREIMO 

 105-OSIOMS GIMIMO METINĖMS 



 

OLYMPIS 2021 – RUDENS SESIJA 

Džiugu, kad yra mokinių, noriai dalyvaujančių Olympis konkursuose. 
Svarbiausia, kad jie savo jėgas išbando ne viename, o net keliuose 
konkursuose. 

Sveikiname šiuos I kl. mokinius: 
Joną Arlauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matema<kos 
(II laipsnio), IT (I laipsnio), fizikos (III laipsnio) konkursuose; 
Vytautą Ivanauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), 
matema<kos (II laipsnio), geografijos (II laipsnio), fizikos  (II laipsnio) 
konkursuose; 
Gvidą Jurgai(, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), matema<kos 
(III laipsnio), istorijos (III laipsnio), biologijos (padėka) konkursuose; 
Paulių Penkauską, dalyvavusį anglų k. (I laipsnio diplomas), 
matema<kos (II laipsnio) konkursuose; 
Gy( Linkų, dalyvavusį matema<kos (II laipsnio diplomas) konkurse. 
 

Sveikiname šiuos II kl. mokinius: 
Deimantę Volbekaitę, dalyvavusią lietuvių k. (II laipsnio diplomas), 
anglų k. (I laipsnio), matema<kos (I laipsnio), IT (II laipsnio), fizikos (III 
laipsnio), biologijos (II laipsnio), istorijos (I laipsnio), geografijos (III 
laipsnio), chemijos (II laipsnio) konkursuose; 
Emiliją Ivanauskaitę, dalyvavusią anglų k. (I laipsnio diplomas), 
matema<kos (I laipsnio), biologijos (II laipsnio), chemijos (II laipsnio) 
konkursuose; 
Korneliją Liogytę, dalyvavusią lietuvių k. (II laipsnio diplomas), anglų 
k. (I laipsnio), matema<kos (II laipsnio), biologijos (III laipsnio) 
konkursuose; 
Ugnę Ivanovaitę, dalyvavusią lietuvių k. (III laipsnio diplomas), anglų k. (I laipsnio), matema<kos (II laipsnio), istorijos 
(padėka) konkursuose; 
Ugnę Miškūnaitę, dalyvavusią anglų k. (I laipsnio diplomas), istorijos (I laipsnio), geografijos (III laipsnio) konkursuose. 

Dėkojame matema<kos mokytojui Eugenijui Buivydui, paska<nusiam daugumą šių mokinių dalyvau< konkursuose.●   

DEIMANTĖ VOLBEKAITĖ, IIM KL. MOKINĖ, PELNĖ         
NET 9 DALYKŲ DIPLOMUS ! 



 

KINGS OLIMPIADA 

Sveikiname mokinius, dalyvavusius KINGS matema<kos olimpiados finale ir savo amžiaus grupėje pasiekusius antrąjį žinių 
lygmenį: Domantą BarškėK, Gustavą Herkų Mikalauską ir Barborą Dijokaitę. Sveikiname šiuos mokinius, pasiekusius 
puikių rezultatų ir KINGS anglų kalbos olimpiadoje! 

Džiaugiamės šių mokinių aktyvumu ir jų pasiektais laimėjimais! 

Tikimės, kad pavasaris suaktyvins bendruomeniškumą bei paska<ns mokinius tobulė< ir siek< aukštesnių rezultatų! ●   

Lukas Di Bianca Cirino, IG  kl. mokinys, respublikiniame integruotame 
matema<kos ir informacinių technologijų piešinių konkurse                        

„PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“ užėmė II vietą.  

Įdomu tai, kad konkurso darbai atlik< MS Word teksto rengyklėje                       
<k iš figūrų (angl. Shapes). 

Iš viso konkurse dalyvavo 544 mokiniai iš 110 mokyklų.  

Irena Šukienė, matema<kos mokytoja, Daiva Bukelytė, IT mokytoja ●   

KONKURSAS „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“ 



0 

ORATORINIO MENO ANGLŲ K. 
KONKURSAS 

(MOKYKLOS ETAPAS) 

Nugalėtoju tapo Juozapas Jukna, III kl. mokinys.  
Mokytoja Sigita Petru<enė● 

FIZIKOS OLIMPIADA 
(MIESTO ETAPAS) 

II kl. grupė 
 Meda Remeikaitė užėmė III vietą 

III kl. grupė 
Paulius Guzas ir Tomas Zlatan Stoškus – I vietą 

IV kl. grupė 
Povilas Pliuskus – I vietą. 

 

Mokytojas Saulius Pelanskis  ● 

BIOLOGIJOS OLIMPIADA 
(MIESTO ETAPAS) 

Greta Jokimčiūtė, IIM kl. mokinė, laimėjo I vietą. 
Mokytoja Rūta Alminienė 

 

Nikoleta Ripinskaitė, IIM kl. mokinė, – III vietą. 
Mokytoja Diana Nemeikienė ● 

FILOSOFIJOS OLIMPIADA 
(MOKYKLOS ETAPAS) 

I vietą laimėjo Matas Kenstavičius, TB2 kl. mokinys. 
Mokytoja Tatjana Sviatkina 

 

II vietą – Ilzė Kazlauskaitė, IVb kl. mokinė. 
Mokytoja Rūta Alminienė 

 

III vietą – Rusnė Talbokaitė, IIIc kl. mokinė. 
Mokytoja Daiva Oss; 

 

Neilas Beniušis, TB1 kl. mokinys. 
Mokytoja Alla Chvostova. 

 

Puikūs viešojo kalbėjimo įgūdžiai: 
Ugnė Vaitkutė, IVd kl. mokinė. Mokytoja Rūta Alminienė 

Semas Jukšta, IVd kl. mokinys. Mokytoja Iveta 
Gutauskienė ● 

ANGLŲ K. KONKURSAS 
(MIESTO ETAPAS) 

III vietą užėmė Gabrielius Žukas, IG klasės mokinys. 
Mokytoja Kris<na Muraškienė 

 

III vietą – Gustavas Herkus Mikalauskas, IY klasės 
mokinys,  

III vietą – Ilzė Kazlauskaitė, IVB klasės mokinė.  
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė. ● 

ISTORIJOS OLIMPIADA  
(MOKYKLOS ETAPAS)  

Nugalėtojais tapo: 
Medas Radišauskas, IV kl. mokinys,  
Jus�na Vasiliauskaitė, III kl. mokinė.  

Mokytoja Asta Andžiuvienė 
 

Gabija Urbanavičiūtė, IV kl. mokinė,  
Nomeda Bijeikytė, IV kl. mokinė. 

Mokytoja Giena Kubiliūtė ● 

III-IV kl. grupė 
Atėnė Domeikaitė, IIM kl. mokinė, laimėjo I vietą. 

Mokytoja Jūratė Šimkuvienė ● 

PRANCŪZŲ K. OLIMPIADA 
(MIESTO ETAPAS) 

III vietą užėmė Neilas Beniušis, TB1 kl. mokinys.  
Mokytoja Rima Ernes<enė  ● 

MATEMATIKOS OLIMPIADA 
(MIESTO ETAPAS) 

Nugalėtoja tapo Gabrielė Mataitė, IV kl. mokinė. 
Mokytoja Sniegina Raubaitė● 

KONKURSAS „ŽYNYS“ 





PILIETIŠKUMO PAMOKA „ŽINAU, KĄ RENKU“ 

Vasario 23 d.  IIA kl. mokiniams vyko kiek kitokia pilie<škumo pamoka, mat juos 
pasi<ko trečiokė Simona Mickutė, kuri yra nešališkos poli<kos stebėsenos <nklo 
„Žinau, ką renku“ savanorė. Ši organizacija siekia, kad Lietuvos poli<kai būtų 
atskai<ngi rinkėjams, todėl ska<na piliečius sąmoningai dalyvau< viešajame 
gyvenime ne <k prieš rinkimus, bet ir po jų. Simona pristatė organizacijos veiklą bei 
paska<no jaunimą domė<s poli<ka ir atlik< savo pilie<nę pareigą – sulaukus 
pilnametystės, bū<nai dalyvau< rinkimuose. 

Mokiniai, išklausę Simonos pristatymą,  žaidė „Kahoot“ žaidimą, kurio <kslas – 
jauniems žmonėms pristaty< ir primin< dabar<nius Lietuvos poli<kus, šalies 
aktualijas.  ● 

SIMONA MICKUTĖ, III  KL. MOKINĖ  

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE 

Vasario 25 d. gimnazijos bibliotekininkės: 
Jovita Labanauskienė ir Rima Dranickaitė, 
dalyvavo edukacinėje išvykoje 
„Literatūrinio vyksmo tendencijos 
tarptau<nėje Vilniaus knygų mugėje: 
knygos vaizdų kultūroje“. Kasmet LITEXPO 
parodų rūmuose vykstančioje tarptau<nėje 
knygų mugėje yra pristatomos naujos 
knygos, vyksta diskusijos, susi<kimai su 
rašytojais, organizuojami gražiausių ir 
geriausių knygų rinkimai. 

Mes dalyvavome dviejuose susi<kimuose: 
susi<kime su rašytoju Norbertu Černiausku, 
kuris pristatė didelio populiarumo 
sulaukusią savo knygą „1940. Pasku<nė 
Lietuvos vasara“, ir  su režisieriumi Gyčiu Padegimu, kuris pristatė  knygą „Pirmeiviai: trys Kauno Lietuvos pjesės“ 
pristatyme. 

Džiaugiamės, kad daug pamatėme, išgirdome ir įsigijome knygas: „Algirdas Julius Greimas. Pokalbiai“ bei Vandos 
Juknaitės „Ta dūzgian< ir kvepian< liepa yra“. ● 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA  

 



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras<ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

A. J. GREIMO SKAITYKLA KVIEČIA DALYVAUTI  
„METŲ KNYGOS“ RINKIMUOSE 

PROZOS KNYGOS 

Vanda Juknaitė „Ta dūzgian< ir kvepian< liepa yra“ 
Sandra Bernotaitė „Akys chimeros“ 
Rimantas Kmita „Remyga“ 
Lina Simutytė „Miesto šventė“ 
Greta Dirmauskaitė „Pažeme“ 
 

POEZIJOS KNYGOS 

Mantas Balakauskas „Apmaudas“ 
Antanas A.Jonynas „Naujieji sonetai“ 
Lina Buividavičiūtė „Tamsieji amžiai“ 
Dovilė Zelčiūtė „Šokiai Vilniaus gatvėje“ 
Alvydas Valenta „Prierašai neegzistuojančioms                      
„Iliados“ ir „Odisėjos“ iliustracijoms“ 
 

 

VAIKŲ KNYGOS 

Marius Marcinkevičius, Inga Dagilė „Akmenėlis“ 
Indrė Zalieckienė „Kaip sutramdy< žvėryną“ 
Zigmas Vitkus, Inga Dagilė „Lietuvos valdovai pasakoja 
vaikams“ 
Jurga Vilė, Lina Sasnauskaitė „Chameleono sapnai“ 
Audra Baranauskaitė, Lina Itagaki „Nukas“ 

PAAUGLIŲ KNYGOS 

Rasa Grybaitė, Lina Itagaki „Grybo auksas“ 
Neringa Vaitkutė „Klampynių kronikos III: Pamirš< dievai“ 
Kotryna Zylė „Siela sumuš<nių dėžutėje“  ●   

UŽ LABIAUSIAI PATIKUSIAS KNYGAS SKAITYTOJAI GALI BALSUOTI IKI BALANDŽIO 25 D.  
INTERNETO SVETAINĖJE WWW.SKAITYMOMETAI.LT. ●   

Vasario 7–13 d. visoje Lietuvoje 
hBps://www.draugiskasinternetas.lt/  

portalas pakvietė į Saugesnio interneto savaitės renginius.  
 

Didždvariečiai tam ruošėsi iš anksto ir per sausio mėn. 
vykusias IT pamokas IIG ir IIM mokiniai, kurie 
mokosi Tinklalapių kūrimo pradmenys kursą,  

kūrė <nklalapiui skydelius gif’us   
„Už geresnį internetą“. ●  

SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ 

DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA 


