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Balandžio 29 d. Tarptau�nio ba-
kalaureato diplomo programos  
(TBDP) mokiniams vyko pasku�nė 
pamoka „Lec�o Ul�ma“. 

Abiturientai klausėsi Lietuvos kul-
tūros teore�ko, antropologo, filo-
sofijos profesoriaus Gintauto Ma-
žeikio paskaitos, kuratorės Oksanos 
Lukšaitės ir TBDP koordinatorės 
Rimos Tamošiūnienės kalbų bei 
šiltų jų palinkėjimų. 

Abiturientai  padėkojo mokytojams 
už suteiktas žinias, kantrybę, nuo-
širdų bendravimą,  įteikė atminimo 
dovanėles. 

Renginį vainikavo TB1 klasės moki-
nių muzikinis sveikinimas abiturien-
tams – skambėjo daina „Another 
Brick in the Wall“. ●    

IEVA KONTRIMAITĖ, TB1 KL. MOKINĖ  
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Gimnazijos matema�kos mokytojai, puoselėdami STEAM mokslams palankią kultūrą, siekdami ugdy� matema�nį 
raš�ngumą, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, domėjimąsi matema�ka, po dvejų metų pertraukos 
balandžio 13 d. į matema�kos olimpiadą-konkursą pakvietė Šiaulių miesto gimnazijų merginas. Kodėl �k merginas? 

Mūsų gimnazijos istorija prasidėjo 1898 m., kai Šiauliuose buvo įkurta mergaičių gimnazija. Pagarba  gimnazijos 
istorijai ir paska�no organizuo� matema�kos olimpiadą-konkursą, kuriame dalyvautų �k merginos. 

Gimnazijos matema�kos mokytojai 
parengė įvairaus sudė�ngumo užduočių 
I–II kl. ir III–IV kl. dalyvėms. Merginos 
per dvi valandas turėjo įrody�, kad geba 
pritaiky� jau turimas žinias, išradingai ir 
kūrybiškai atskleis� savo gebėjimus. 

Nugalėtojos (I–III vietų laimėtojos) buvo 
apdovanotos gimnazijos direktoriaus 
padėkomis ir olimpiados-konkurso 
rėmėjų: Swedbank AB ir leidyklos UAB 
„Šviesa“, dovanomis. 

Matema�kos olimpiada-konkursas 
gimnazijoje buvo organizuotas jau 
dešimtąjį kartą! ● 

 

MATEMATIKA TIK MERGINOMS 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  

 

 



 

Balandžio 13 d. Šiaulių Prekybos centre „Tilžė“ 
praūžė Šiaulių regiono jaunųjų bendrovių 
eXpo Šiauliai 2022 mugė.  Ją organizavo 
Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius. 
Renginio iniciatorius – JA Lietuva. Šiaulių 
regioninę jaunųjų bendrovių mugę aplankė 
daugiau nei 30 jaunųjų bendrovių, dalyvavo 
gausi verslininkų ver�nimo komisija. 

Mūsų gimnazijai šiame renginyje atstovavo 
net 8 jaunosios bendrovės (JB). Pasiruošimas 
šiai mugei, dalyvavimas joje, mano komandai 
buvo pirma tokia pa�r�s, �kiu, kad ir 
daugeliui kitų. Norėjosi pasirody� kuo 
geriau,  atskleis� visas gerąsias mūsų bendro-
vių savybes. Renginyje bendravome su versli-
ninkais, gavome ver�ngų patarimų, kurie 
�krai padės mums plėtojant savo veiklą. 
Buvome laimingi gavę progą pabendrau� ir 
galimybę savo bendroves pristaty� Šiaulių 
miesto merui Artūrui Visockui bei pirmajai 
šalies poniai Dianai Nausėdienei, kurie 
nuoširdžiai kalbėjosi su jaunaisiais verslinin-
kais, susipažino su mūsų idėjomis bei įkvėpė 
mus ir ska�no siek� savo svajonių. 

Manau, šis renginys buvo iš�es  įdomus ir 
naudingas. Mes ne �k turėjome progą 
parduo� savo kurtus produktus, susipažin� su 
bendraamžių verslais, bet ir įgijome pa�r�es, 
gavome daug patarimų ir įkvėpimo judė� 
pirmyn. 

Labai didžiuojuosi IIG klasės merginų – Linos 
Juknaitės, Agnės Kapitanskytės, Emilės 
Juknaitės ir Vidmantės Mauragaitės – 
bendrove „Jewellery by us“, kuri pelnė 
„Komandinio darbo pavyzdžio“ nominaciją ir 
apdovanojimą; IIG ir IIM klasių merginų –
Gintarės Gapšytės ir Neridos Makarovaitės –
bendrove „Etama“, kuri pelnė „Tvariausios 
bendrovės“ nominaciją ir apdovanojimą. 

DIDŽDVARIETĖS – JAUNOSIOS VERSLININKĖS! 

VIDMANTĖ MAURAGAITĖ, IIG KL. MOKINĖ  

 

 
Dėkojame mūsų ekonomikos mokytojai  
Dianai Virbickaitei, kuri mums pasiūlė  

kur� savo bendroves,  
mums padėjo ir mus palaikė. ●  

Nuotraukos: Jus�nas Kyga  



IM, IIM, IIS klasių mokiniai pilie�škumo pamokoje disku-
tavo, ar �kras pilie�s turėtų puikiai žino� savo miesto 
istoriją. Nuspręsta, kad piliečiu gali vadin�s žmogus, 
kuris  pažįsta, žino, gali kitus informuo� apie ar�mos 
aplinkos (giminės, gimnazijos, miesto) ypatumus. Taip, 
pasaulis, Europa  labai svarbūs ir įdomūs. Vis �k supran-
tame, kad Lietuvos miestų gatvės, paminklai, atmin�es 
ženklai kartais net iškalbingesni, bet mes arba jų nežinome, 
arba negebame jais didžiuo�s. 

Balandžio 7 d. pasiryžome dar kartą apsilanky� Baltų 
centre, kad galėtume išbandy� stalo žaidimą „Atrakink 
miesto istoriją!“ bei pasi�krin�, ar mes turime pakankamai 
istorinių žinių apie savo miestą. Susiskirstėme į 4 grupes 
(�ek yra žaidimo stalų), sugalvojome komandoms 
pavadinimus, išsirinkome kapitonus, susipažinome su 
žaidimo taisyklėmis. Kai kurioms klasėms buvo leista 
naudo�s interne�ne paieška, užduo�ms atlik� buvo skirta 
�k 1–2 minutės. Ir prasidėjo!  Svarbiausia buvo gebė� 
sumaniai komandoje pasidalin� veiklomis. Teko atsaky� į 
pasirenkamuosius klausimus bei  sėkmingai įveik� užduoP 
„ne�kėtumo kortelėse“, kurios sąlyga reikalavo, kad  vienas 
komandos narys turi suformuluo� objekto pavadinimą 
nenaudodamas šio objekto pavadinimo, o komanda turi 
įvardin� tą objektą. Tai buvo ypač įdomi, bet gana sunki 
užduo�s. Komandos, kurios surinko daugiausiai taškų, gavo simbolinį raktą, nes sugebėjo atrakin� miesto istoriją. 
Žaidimas mokiniams labai pa�ko, nes prireikė ne �k žinių, kūrybingumo, bet ir puikių komandinio darbo gebėjimų. 
Komandos, gavusios simbolinius miesto istorijos raktus, patvir�no, kad piliečiui bū�na puikiai žino� miesto istoriją. 

Žaidimo organizatoriai žavėjosi mokinių žiniomis ir buvo jiems dėkingi, nes pateikėme konkrečių pasiūlymų, kaip būtų 
galima patobulin� šį puikų žaidimą.● 

VALDA KIZEVIČIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

PILIETIŠKUMO PAMOKA „ATRAKINK MIESTO ISTORIJĄ!“ 

NETRADICINĖ ISTORIJOS PAMOKA 

Balandžio 29 d. vyko netradicinė istorijos pamoka II kl. mokiniams – 
susi�kimas su LR seimo nariu Pauliumi Saudargu. ● 

 



MODELIUOJAME 3D PERSONAŽUS  

III kl. mokiniai per IT A kurso „Elektroninė leidyba“ 
pamokas kartu su mokytoja Daiva Bukelyte balandžio 14–
15 d. dalyvavo edukacijoje, kurią vedė VGTU dėstytojas 
Jurgis Zagorskas. Mokiniai mokėsi 3D modeliavimo 
pradmenų „Blender“ programa ir kūrė pirmąjį savo 3D 
modelį animaciniam filmukui ar kompiuteriniam žaidimui. 
Dėstytojas pademonstravo, kaip sukur� animaciją, kokios 
„Blender“ galimybės kuriant animacinius filmus, 

kompiuterinius žaidimus. 

Labai �kimės, kad trečiokai per „Elektroninės leidybos“ 
pamokas pagamins dar ne vieną 3D personažą, o gal sukurs 
ir animacinį filmuką. 

Dėkojame Vilniaus Gedimino technikos universitetui už 
bendradarbiavimą. ●   

 

DAIVA BUKELYTĖ, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA  

GYVENIMIŠKŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS INTEGRUOTOSE 
ANGLŲ KALBOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE 

Šiuolaikinėje mokykloje svarbu ne �k suteik� mokiniams 
žinių, bet ir ugdy� jų gebėjimus įgytas žinias įvairiose 
gyvenimiškose situacijose taiky� prak�škai. Siekiant šio 
�kslo, buvo organizuotos integruotos anglų kalbos ir 
informacinių technologijų pamokos, kuriose IIG ir IIM 
klasių mokiniai prieš Velykines mokinių atostogas gilinosi į 
technologijų panaudojimo galimybes mokan�s anglų 
kalbą. 

Dirbdami grupėse, antrokai iden�fikavo problemas, su 
kuriomis galėtų susidur� mokydamiesi pasku�nį vadovėlio 
„Gateway“ skyrių ir siūlė konkrečias užduo�s, 
rastas  įvairiose interne�nėse svetainėse, bei mokymosi 
programas, kurios padėtų geriau suvok� mokymosi 
medžiagą bei sudarytų galimybes atlik� papildomas 
užduo�s savarankiškai. Surinkta medžiaga bus prak�škai 
naudojama anglų kalbos pamokose. Grupinio darbo 
rezultatai buvo pristaty� naudojant genial.ly programą. 

Men�meter programėle atliktas mokinių įsiver�nimas 
parodė, kad, jų nuomone, technologijų naudojimas 
mokymąsi daro patrauklesnį ir efektyvesnį. Mokiniai 
džiaugėsi, kad dalijimasis informacija apie įvairias 
programas ir interne�nes svetaines, skirtas anglų kalbos 
įgūdžių tobulinimui, bus naudingi tobulinant kalbinius 
įgūdžius savarankiškai. Mokiniai taip pat išmoko naudo�s 
genial.ly programa, su kuria jų pristatymai tampa vizualiai 
patrauklūs, interaktyvūs. 

Dalijamės II kl. mokinių informatyviais pristatymais.  

https://view.genial.ly/62590edde6e0ac0011685fb8/
presentation-using-technology-for-learning 

https://view.genial.ly/625680e24bcab50012779367/
interactive-content-learning-apps 

https://view.genial.ly/625909ff3cf2c50018ee76a2/
presentation-engineering-thesis 

https://view.genial.ly/62552c0faf2c16001825b3b5/
presentation-science-vibrant-presentation ●   

DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA, DIANA NEMEIKIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  



 

Balandžio mėn. gimnazijos IIM, IIP, IIA klasės 
anglų kalbos pamokos vyko Šiaulių dailės 
galerijoje. Per anglų pamokas, mokydamiesi 
temą „Technologijos“ (ypač susijusios su 
dabar�niais mokiniais, Genera�on Z), 
lankėmės Šiaulių dailės galerijoje, kur 
susipažinome, kaip technologijos gali paveik� 
(ir paveikė) meną, koks šiuo metu gali bū� 
technologijų įnašas į meną. Ar jis 
reikšmingas? Ar �krai technologijos daro įtaką 
menui? Mokėmės pamaty�, kri�škai ir 
kūrybiškai įver�n�. ● 

MODERNIOSIOS TECHNOLOGIJOS MENE: ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS KITAIP 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Balandžio 29 d. IIP klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytojomis: Inga Stoniene ir Rūta Alminiene, lankėsi Šiaulių 
dailės galerijoje, kur susipažino su dažų atsiradimo istorija bei moderniomis technologijomis, taikomomis mene. 

Žiūrėjome filmuką, kuriame buvo pasakojama dažų istorija nuo pat akmens amžiaus iki dabar. Nors filmukas nebuvo 
labai ilgas ir iš pirmo žvilgsnio gana paprastas, bet apklausę jį žiūrėjusius sužinojome, jog visiems jis be galo pa�ko. 
Labiausiai mokiniams įsiminė (gal net buvo šokiruo�), jog dar visai neseniai žmonės naudojo mumijas, kad pagamintų 
dažus, jog mėlyną spalvą pradėjo naudo� �k prieš porą šimtų metų, nes tai buvo viena brangiausių spalvų. Be to, 
mokiniai sužinojo  įvairias technikas, kuriomis buvo kuriami  darbai, bandė atspė�, kaip buvo padarytas vienas ar kitas 
kūrinys. 

Visi turėjome galimybę pamaty� dar ruošiamą Živilės Minkutės parodą „Ner�s iš kailio“, išgirdome pasakojimą, kaip yra 
ruošiamasi parodai ir kiek pastangų reikia į tai įdė�, kokias technologijas naudoja dabar�niai menininkai. 

Antrokai labai džiaugėsi netradicine pamoka.● 

GABRIELĖ PUŽAITĖ, IIP KL. MOKINĖ  



 

Po dvejų metų pertraukos balandžio 15 d. Šeduvos gimnazijoje jau 
dvyliktąjį kartą skambėjo prancūziškos dainos – vyko respublikinis 
fes�valis-konkursas „Meilė keičia pasaulį“. Dalyvius pasveikino 
gimnazijos šokių studija „Vaivorykštė“, vadovaujama mokytojo 
As�jaus Poškos, pučiamųjų orkestras, vadovaujamas mokytojo 
Kęstučio Meškausko. Mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbą, atliko     
Ž. Prevero eilėraščio „Kaip nupieš� paukšP“ interpretaciją. Į renginį 
atvyko frankofoniškos kultūros mylėtojų ir puoselėtojų net iš 15 šalies 
mokyklų: Alytaus Šv. Benedikto, Šiaulių Didždvario, KTU, Pakruojo 
„Atžalyno“, Vilniaus Pilaitės, Šiaulių J. Janonio, Kauno „Saulės“, 
Pakruojo Linkuvos gimnazijų, VGTU inžinerijos, Erudito licėjų, Vilniaus 
M. Mažvydo, Kauno J. Dobkevičiaus, Šiaulių Jovaro, Vilniaus J. 
Basanavičiaus progimnazijų ir Alytaus Dzūkijos mokyklos. Dalyvius 
ver�no kompeten�nga žiuri: Miroslav Stasilo, Lietuvos prancūzų 
kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos viceprezidentas, Ramunė 
Vrubliauskienė, Prancūzų ins�tuto Lietuvoje Kultūros skyriaus 
asistentė, ir Aurelija Meškauskienė, Šiaulių Lieporių gimnazijos 
neformaliojo švie�mo ir pagalbos skyriaus vedėja.  

Džiugu, kad  konkurso nugalėtojais tapo ir mūsų gimnazijos mokiniai: 

9–12 klasių ansamblių kategorijoje 

I vietą iškovojo Didždvario gimnazijos ir Jovaro progimnazijos jung�nis 
merginų trio: Grytė Kriaučiūnaitė, Nora Kriaučiūnaitė, Jorė Remeikitė 

9–12 klasių solistų grupėje 

II vietą iškovojo Didždvario gimnazijos mokinys Emilis Dusevičius. 

Be rėmėjų nebūtų įvykęs šis konkursas, tad padėkota Prancūzų ambasadai ir Prancūzų ins�tutui Lietuvoje, Lietuvos 
prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijai ir Kanados ambasadai, Lietuvos mokininių neformaliojo švie�mo 
centrui, Radviliškio rajono savivaldybės švie�mo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo 
skyriui, Šeduvos kultūros ir amatų centrui bei Šeduvos gimnazijai. 

Dalyviai išsiskyrė pažadėję puoselė� prancūzų kalbą, kultūrą ir sugrįž� kitais metais. ●  

RESPUBLIKINIS PRANCŪZIŠKŲ DAINŲ FESTIVALIS  
„MEILĖ KEIČIA PASAULĮ“ 
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA  

 



 

Prancūzų kultūros savaitės renginiai 
šiais metais Šiauliuose vyko balan-
džio 11–15 d. Ši savaitė jau trečią 
kartą sujungė visus besimokančius 
prancūzų kalbą. Prancūzų kalbos 
vaidmuo jau seniai neapsiriboja vien 
grožio, roman�kos ir kultūros nešė-
jos įvaizdžiu. Prancūzų kalba, kaip 
profesinės veiklos kalba, plečian�s 
Lietuvos ir Prancūzijos ekonomi-
niams ir verslo ryšiams, tapo svarbiu 
ekonominiu faktoriumi, įtaigiu kar-
jeros veiksniu. Smagu, jos kiekvienais 
metais Šiauliuose gausėja mokinių 
būrys, kurie mokosi prancūzų kalbą. 

Prancūzų kalbos savaitė Šiauliuose 
sukvietė visus išbandy� savo jėgas 
eilėraščių, dainų kūrimo, ver�mo konkursuose bei 
orientacinėse varžytuvėse. Ypa�ngo dėmesio susilaukė 
degustacinė vakarienė. 

Pirmąją dieną Šiaulių „Juventos“, Jovaro, „Romuvos“, Gegu-
žių, Medelyno, „Rasos“ progimnazijų bei J. Janonio, 
Didždvario bei S. Šalkauskio gimnazijų moksleiviai dalyvavo 
nuotoliniame (zoom aplinkoje) prancūziškų eilėraščių ir 
dainų konkurse. Geriausiems (I vietą laimėjo Didždvario 
gimnazijos bei Jovaro progimnazijos mokiniai, II vietą –       
J. Janonio gimnazijos mokinys) buvo įteik� prizai. 

Antrąją dieną buvo apdovano� respublikinio komiksų 
konkurso „Misija – Marsas“ nugalėtojai. Bendradarbiaujant 
su Šiaulių Jaunųjų technikų centru, toks konkursas Lietuvoje 
surengtas pirmą kartą. Moksleiviai turėjo galimybę jam 
pasiruoš� dalyvaudami komiksų kūrimo dirbtuvėse vasario–
kovo mėnesiais. Smagu, kad konkurse dalyvavo daugiau nei 
120 moksleivių iš visų Lietuvos mokyklų, o geriausiems 
buvo įteik� ŠJTC diplomai. 

Trečioji diena buvo skirta išbandy� jėgas orientacinėje foto 
kelionėje „Prancūziški Šiauliai“, kurioje pirmąją vietą 

laimėjo Jovaro progimnazijos komanda, antrąja ir trečiąja 
vietas pasidalijo Didždvario gimnazijos bei „Romuvos“ 
progimnazijos moksleiviai. Vienintelė foto kelionės sąlyga – 
tarpusavyje kalbė�s �k prancūziškai. 

Ketvirtoji diena tapo rimtu išbandymu ver�mo mėgėjams. 
Konkursas vyko J. Janonio gimnazijoje (9–12 kl.) ir Jovaro 
progimnazijoje (6–8 kl.). Čia jėgas išbandė „Juventos“, 
Jovaro, „Romuvos“, Gegužių, Medelyno ir  „Rasos“ progim-
nazijų bei J. Janonio, Didždvario ir S. Šalkauskio gimnazijų 
moksleiviai. 

Na, o šios dienos vakare moksleivius, jų tėvelius bei 
šiauliečius, mylinčius prancūzų kalbą ir prancūzų virtuvę, 
šeimos restoranas „Trys“ pakvietė į degustacinę vakarienę. 
Skambant neprilygstamosios Édith Piaf dainoms, svečiai 
degustavo pietų Prancūzijos regiono tradicinius pa�ekalus 
(juos prancūziškai ir lietuviškai pristatė Didždvario 
gimnazistės). 

Su kiekviena naujai išmokta kalba  gauname naują 
gyvenimą, juk susipažįstame su šalimi, jos kultūra ir 
žmonėmis.  ●   

PRANCŪZŲ KULTŪROS SAVAITĖ ŠIAULIUOSE 
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA  

 



„AUS BAUS, BUS MEDAUS…” 

Paslap�s visuomet traukia. Tuo įsi�kino IY ir IA klasių 
mokiniai, kurie balandžio 4 ir 8 dienomis apsilankė 
Šiaulių dailės galerijoje, edukacinėje parodoje 
„Būtybių tyrinėtojos kabinetas“, kurios kūrėjai –
  rašytoja Kotryna Zylė ir dailininkas Antanas Dubra. 
Pradėjus naują pamokų ciklą „Dialogas su tradicija: 
mitas, tautosaka, literatūra“, pamoka kitoje erdvėje 
žadina smalsumą ir norą tyrinė�. Moksleiviai pamatė 
niekam negirdėtos mokslininkės Emilijos Gruodytės 
radinius, kurie turėtų įrody� mi�nių būtybių buvimą 
šalia mūsų. Tai ir slapta žinutė apie deivę Žemyną – 
turgaus prekeivio perduota saulėgrąža, tai ir įrodymas apie Baubo egzistavimą – pirmoko megz�nis su Baubo nulūžusiu 
nagu, tai ir aitvaro laukimas – juodas gaidžio kiaušinis. Pačios Emilijos likimas neaiškus: ji 2019-aisiais metais dingo be 
žinios, palikdama kuklų būstą ir tur�ngą radinių kolekciją. 

Mitologijos ir tautosakos temų laukas – puiki terpė kel� klausimus apie praei�es ir dabar�es visuomenės skirtumus ir 
panašumus, mokslo, žinių keičiamą realybės suvokimą, todėl mokiniams, kai jie apžiūrėjo eksponatus, buvo skirtas 
kūrybinis užsiėmimas, ska�nan�s interaktyviai ir šiuolaikiškai tyrinė� mitologiją –  sukur� mi�nės būtybės Facebook 
�tulinį puslapį. Pirmokai noriai įsitraukė į veiklas, kurias vėliau pristatė klasės draugams. 

Nauja pa�r�s visada smagu.●   

INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR ANGLŲ K. PAMOKA 

Balandžio 7 d. buvo organizuota  neįprasta CLIL pamoka: 
matema�kos mokytoja Lydija Dronova-Platbarzdė ir anglų 
kalbos mokytoja Daiva Oss pakvietė IY ir grupę IA klasių 
mokinius į aktų salę, kur vyko  integruota matema�kos ir 
anglų kalbos pamoka. 

Mokiniai buvo suskirsty� į įvairių gebėjimų grupes (po 3-
4). Patogiai įsitaisę ant atsineštų kėdžių ar �esiog ant 
grindų, pirmokai sprendė realaus turinio uždavinius 
taikydami �esinių lygčių sistemų sprendimo būdus. 
Suabejojusius sprendimo eiga gelbėjo ant salės sienų 
esantys QR kodai, kuriuose buvo paslėptos uždavinio 
sąlygos �esinių lygčių sistemos. Išsprendę uždavinius, 
mokiniai atliko kūrybinę užduoP – kiekviena grupė anglų kalba kūrė realaus  turinio uždavinį, jį iliustravo bei pateikė 
sprendimo algoritmą. Smagu, kad dauguma mokinių įvykdė �ek matema�kos, �ek anglų k. keltus uždavinius. 

Pirmokai įrodė, kad kartais smagu pakeis� mokymosi aplinką ir matema�nes užduo�s spręs� angliškai. ●   

ASTA GAGILIENĖ IR VIDA BALČIŪNIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS        

DAIVA OSS, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

 

 



Draugystė su Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija tęsiasi jau penkerius metus. Nuoširdi draugystė sieja ne �k gimnazijų 
administraciją, bet ir mokinių savivaldas, I–IV klasių kuratores, pagalbos specialistus. 

Šiais metais su klaipėdiečiais susi�nkame jau antrą kartą, mat kovo 14 d. pas mus lankėsi III klasių kuratorė kartu su 
mokinių savivalda ir trečiokais. Jie dalyvavo mūsų abiturientų Šimtadienio spektaklyje, susipažino su naujai išrinkta 
mūsų gimnazijos mokinių savivaldos prezidente, seimu. Dalijomės pa�r�mi, kūrėme bendradarbiavimo planus. Mūsų 
vizitas „Ąžuolyno“ gimnazijoje balandžio 8 d. buvo įdomus ir naudingas: diskutavome  apie mokinių laisvalaikio 
organizavimą, asmeninių projektų rengimą,  pagalbos specialistų ir kuratorių veiklų planavimą ir kt. 

Po įdomios ir turiningos dienos gimnazijoje, grožėjomės Bal�jos jūros bangomis ir pajūrio vėju. Visada smagu 
pasidžiaug� draugų sėkme, gerais ugdymosi pasiekimais, įdomiais renginiais, puikiu gimnazijos kolektyvu ir 
naujovėmis. Parsivežėme keletą puikių idėjų, kurias �krai realizuosime savo gimnazijoje ateityje. ●                     

METODINĖ DIENA KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOJE 
DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA   

 

Sveikiname Didždvario 
gimnazijos vokiečių k. 

mokytoją Danguolę Kuklą, 
nominuotą Vilniaus 
universiteto įsteigto 

Lietuvos Metų vokiečių k. 
mokytojo 2021 

apdovanojimui!  ●  

Sveikiname Didždvario gimnazijos tarybos pirmininkę 
Renatą Jarašūnienę, kuriai suteiktas Lietuvos sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardas ir nusipelniusio Lietuvos 

sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklas – 
aukščiausias apdovanojimas!  ●  



Kovo 28 – balandžio 1 dienomis anglų k. 
mokytojos: Inga Stonienė, Iveta Gutauskienė, 
kuratorė Jomantė Slavinskaitė ir ugdymo 
stebėsenos skyriaus vedėja Sonata Dedūraitė 
dalyvavo Erasmus+ programos strateginių 
partnerysčių projekto „Towards EduAc�ve 
Teaching and Career Guidance“ mokymuose 
„Experien�al educa�on training for teachers“ 
Mardin mieste (Turkija). Mokymuose analizuotos 
formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymosi 
sampratos, dalintasi pa�r�mi apie Lietuvoje, 
Slovakijoje, Turkijoje ir Jung�nėje Karalystėje 
pamokose taikomus neformalaus ugdymo 
metodus. Mokymų vadovai: B. Ezel ir M. Akgul, 
pristatė parengtą neformalaus švie�mo metodų 
bloką bei ska�no mokytojus grupėse diskutuo� 
apie šių metodų pritaikymą formaliame švie�me. 
Mokytojai turėjo galimybę kai kuriuos metodus 
išbandy� ir prak�škai. 

Be to, mokymuose pristaty� 3 pamokų planai 
pagal skir�ngus neformalaus švie�mo metodus, 
kurie buvo išbandy� su Turkijos mokyklos 
„Mehmet Kavak Lisesi“ mokiniais. Gavę iš  
mokinių grįžtamąjį ryšį, analizavome galimybės 
pratur�n� formalų švie�mą įgyta neformalaus 
švie�mo metodų taikymo prak�ka. Remdamiesi 
mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto 
ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre 
for Interna�onal Learning and Leadership 
(Jung�nė Karalystė), Omerli Development and 
Ini�a�ve Associa�on (Turkija) parengs neformalaus švie�mo metodų 
paketą, kuris bus pilotuojamas Šiaulių Didždvario gimnazijoje, Cirkevna 
spojena skola (Slovakija), Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi 
(Turkija) mokyklose. 

Siekiant už�krin� mokinių gyvenimo įgūdžių formavimą(si), mokytojų 
rekomendacijos leis pasiek� op�malų metodų taikymo rezultatyvumą. Projektu bus siekiama kur� sąlygas kiekvieno 
mokinio asmenybės ūgčiai per savęs pažinimą, mokymosi �kslų formulavimą ir savirefleksiją. ●       

MOKYMAI „EXPERIENTIAL EDUCATION TRAINING FOR TEACHERS“ 

INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 

 



Saulėtą balandžio popietę gimnazijos Knygų 
klubo narės susirinko į A. J. Greimo skaitykloje 
vykusį renginį „Metų knygos rinkimai 2021“. 
Atnaujinta akcija jau septynioliktą kartą kviečia 
skaitytojus rink� labiausiai pa�kusias lietuvių 
autorių knygas ir už jas balsuo�. 

Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė priminė 
Metų knygos rinkimų istoriją, pristatė knygas 
nominantes. Apie perskaitytas nominuotas 
knygas savo įspūdžiais dalijosi Roma Pupinytė, 
Jovita Labanauskienė, Danguolė Naraveckienė, 
Rima Dranickaitė. 

Už labiausiai pa�kusias knygas galima balsuo� 
iki balandžio 25 d., o knygos laureatės bus 
paskelbtos gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dieną. ● 

KNYGŲ KLUBAS 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA  

Balandžio 8 d. buvo paskelb� Lietuvoje jau trečius metus organizuojamos tarptau�nės mokinių projektų olimpiados 
(Vilnius Interna�onal Project Olympiad – VILIPO) nacionalinio etapo rezultatai. Olimpiada, skirta Lietuvos ir užsienio šalių 
mokiniams nuo 14 iki 19 metų, vyko nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. kovo 21 d. Jos �kslas – ska�n� mokinius 
suvok� globalias aplinkosaugos, aplinkos tvarumo problemas ir ieško� problemų sprendimų, pasitelkiant gamtos 
mokslus, technologijas, inžineriją, robo�ką, programavimą ir menus. 

Mūsų gimnazijos mokiniai: Smiltė Beržinskaitė (IIG kl.) ir Ugnius Klusas (IIIB kl.), laimėjo aukso apdovanojimą už 
projektą ,,Pelkių augalijos sodinimo roboto kūrimas“ (aplinkotyros, programavimo ir robo�kos kategorija). 

Minė� mokiniai dalyvavo ir Erasmus+ FABLAB projekte ,,STEAM educa�on and learning by Robo�cs, 3D and Mobile 
technologies“ jaunimo mainuose Graikijoje, Trikala mieste – kūrė robo�kos žaidimo placormą. ● 

DIDŽDVARIEČIAI SĖKMINGAI  DALYVAVO STEAM OLIMPIADOJE   
VILIPO 

MARIUS SKETERSKAS, IT MOKYTOJAS  



ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ 
ORIENTACINIAME ŽAIDIME 

„PRANCŪZIŠKI ŠIAULIAI.  
FOTO KELIONĖ“  

IY kl. komanda laimėjo II vietą.  
 

Mokytoja Jūratė Šimkuvienė ● 

ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ 
PRANCŪZŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

VERTIMŲ KONKURSAS  

Kotryna Matoliokaitė, IY kl. mokinė, laimėjo I vietą,  
Atėnė Domeikaitė, IIM kl. mokinė, – II vietą.  

 

Mokytoja Jūratė Šimkuvienė ● 

„POETRY: THE BEST WORDS IN THE BEST ORDER“  
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Meninio skaitymo anglų kalba konkursas „The Human Story“ mūsų gimnazijoje  tradicinis ir vyksta ne pirmus metus. 
Pirmiausia mokiniai deklamuoja eilėraščius klasių grupėse, išrenkami geriausi, o pastarieji dalyvauja gimnazijos 
konkurse. Šiemet geriausiais tapo apie 30 mokinių, kurie varžėsi 4 kategorijose. Džiugu, kad konkurse nepabūgo 
dalyvau� pirmokai, taip pat džiugu, kad konkursui laiko rado ir ketvirtokai, besiruošiantys rimčiausiems 
išbandymams – brandos egzaminams. Taigi komisijai teko nelengvas uždavinys –  išrink� nugalėtojus, juk dalis jų 
atstovaus mūsų gimnazijai miesto konkurse. 

NUGALĖTOJAI I–II KL. POEZIJOS 
KATEGORIJOJE  

 

Mykolas Kazanavičius, IIG kl. 
mokinys (mokytoja Diana 

Nemeikienė), laimėjo I vietą, 
 

Greta Jokimčiūtė, IIM kl. mokinė 
(mokytoja Rūta Alminienė), –  

II vietą; 
 

Einaras Lukoševičius, IP kl. mokinys 
(mokytoja Inga Stonienė), – III vietą. 

NUGALĖTOJAI I–II KL. PROZOS 
KATEGORIJOJE  

 

Gabija Kavaliauskaitė, IIP kl. 
mokinė                                            

(mokytoja Rūta Alminienė),                          
laimėjo I vietą, 

 

Danas Šidlauskas, IIP kl. mokinys 
(mokytoja Inga Stonienė), –                            

II vietą. 

NUGALĖTOJAI III–IV KL. POEZIJOS 
KATEGORIJOJE  

 

Ilzė Kazlauskaitė, IVB kl. mokinė 
(mokytoja Rūta Alminienė),                    

laimėjo I vietą, 
 

Juozapas Jukna, IIID kl. mokinys 
(mokytoja Iveta Gutauskienė), – II vietą, 

 

Dominyka Svilytė, IIID kl. mokinė 
(mokytoja Daiva Oss), Evaldas Bu�kis, 

TB1 kl. mokinys (mokytoja Alla 
Chvostova), – III vietą. ● 



 

 
Vilniaus g. 188 

Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras�ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

IIG klasės mokinys Martynas Čiužauskas Šiaulių miesto pavasario kroso čempionate  laimėjo I vietą.  

Fizinio ugdymo mokytoja Rima Kasiliauskienė ● 

ŠIAULIŲ MIESTO PAVASARIO KROSO ČEMPIONATAS 


