
BRANGŪS MOKYTOJAI, TĖVELIAI, ABITURIENTAI, DRAUGAI!  

Kūrinio analizė teatre                                
    11 psl. 

 Makeathon’e Mind over Ma�er 
    5 psl. 

Šeimų šventė                                
    16 psl. 

Ar ne ironiška, kad dvejus metus gyvenome be 
skambučio, o šiandien jis nuskambėjo. Mūsų ketverių 
metų pa!r" Didždvario gimnazijoje puikiai iliustruoja 
Čarlzo Dikenso žodžiai: „Tai buvo geriausi laikai, tai buvo 
blogiausi laikai, tai buvo išmin!es amžius, tai buvo 
kvailybės amžius“. Bet pagaliau išaušo ta diena, apie 
kurią mes !ek svajojome… Didžiulė malonė yra išgirs! 
pasku!nį skambu" ir nejaus! jokių nuoskaudų mokyklai. 
Nerimuo! jokių pašaipių eilučių, o atsimin!, jog buvome 
labai mylimi tų žmonių, kurie stovi prieš mus. Mes 
atsisveikiname su gražiausiomis vėjavaikiškomis 
dienomis ir jau čia pat mūsų laukia naujas, savarankiškas 
gyvenimo etapas. 

Nuoširdžiai dėkojame !ems, kurie išliko kartu per 
ketverius nuotykių, šėlionių bei išbandymų kupinus 
metus. Mums teko lanky! pamokas Šiaulių universiteto 
pastate, organizavome ir dalyvavome „DG nemiegam“, kūrėme sodelio projektus, mūsų jėgas, valią ir sąžiningumą 
išbandė nuotolinis mokymas, tačiau be šviesos nėra ir tamsos, tad dvyliktoje klasėje mums pagaliau pavyko sugrįž! į 
mokyklos suolus. Nors devintoje klasėje tebuvome lašas jūroje, tačiau dabar neaprėpiami vandenynai yra mūsų viduje, 
mes galime užlie! plačiausias dykumas ar kalnus, tad norime padėko! Jums, brangiausieji mokytojai, tėveliai, 
administracijos atstovai – visai mokyklos bendruomenei už tai, kad padėjote mums užaug!. ●    

 

ABITURIENTŲ KALBA 



 

99-OSIOS LAIDOS PASKUTINIS SKAMBUTIS 

RENATA JARAŠŪNIENĖ, GIMNAZIJOS TARYBOS PIRMININKĖ  

Vėl mėnulio žiedadulkėm snigo 
Ūkanotoj gegužio nakty. 
Šįryt visos kasdieniškos knygos 
Ir visi užrašai užver�. 
Nežinau pasku�nio skambučio, gal Jūs 
Laukėt be galo seniai, 
O gal metai jums buvo trumpučiai 
Kaip keli papras� sakiniai. 

Pasku!nis skambu!s – tai vienas iš pasku!nių žingsnių baigiant dvylikos metų 
laikotarpį, kai augote ir tobulėjote kartu su Mokytojais. Šiandien atsisveiki-nate 
su „Mokyklos laiku“ ir nuo šiol pats gyvenimas bus Jūsų pagrindinis moky-
tojas… Žinoma, dar laukia egzaminai. Tegul jie netampa našta, o !k pabrėžia 
Jūsų puikias žinias! Praeis labai mažai laiko, o savo mokslo metus prisiminsite su 
saldžia nostalgija. Linkiu visiems Didždvario gimnazijos abiturientams prisimin!, 
kokią istoriją paliekate šioje Mokykloje. Kad prisimintumėte visas išdaigas ir 
nuotykius, kokių čia patyrėte. Bet, manau, svarbiausia yra palinkė!, kad rastu-
mėte savo kelią. Kad rastumėte tai, kas jums labiausiai pa!nka! ●  



 

99-OSIOS LAIDOS PASKUTINIS SKAMBUTIS 



Gegužės 23 d. Šiaulių kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo tau!nių šokių kolektyvo „Šėl!nis” 29-osios laidos abiturientų 
baigiamasis koncertas „Duktė viena namie liko”. ● 

 

29-OSIOS „ŠĖLTINIO” LAIDOS BAIGIAMASIS KONCERTAS 

 

 

Nuotraukos: Jūratės Povilai�enės  



 

29-OSIOS „ŠĖLTINIO” LAIDOS BAIGIAMASIS KONCERTAS 

Nuotraukos: Jūratės Povilai�enės  



 

Gegužės 19 d. IIA klasės mokiniai susi!ko su Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnais. Policijos atstovai priminė, kas 
yra elektroninės patyčios, kaip jų išveng!, išaiškino, kokie pavojai slypi, kai viešinama asmeninė informacija, nuotraukos, 
kai prekės perkamos internetu, kai dėl neatsargumo atsidarome įtar!nas nuorodas, užmezgame pažin!s bei atviraujame 
su interne!niais ar telefoniniais „draugais“. 

Tikimės, kad mokiniams suteikta informacija padės už!krin! jų saugumą bei emocinę gerovę. ●  

PREVENCINĖ PASKAITA „ELEKTRONINĖS PATYČIOS IR SAUGUMAS 
ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE“ 

LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

„Atei!s – elektronikams” – penkių didžiausių elektronikos komponentų sektoriaus įmonių Lietuvoje ir Kauno 
technologijos universiteto (KTU) bei Kauno technikos kolegijos (KTK) bei dar kelių nacionalinių partnerių iniciatyva. 
Projektas sėkmingai startavo pernai, kurio !kslas – supažindin! mokinius, mokytojų auditorijas su elektronikos 
inžinerija. 

Elektronikos inžinerija – viena paklausiausių ir perspektyviausių specialybių šiuo metu Lietuvoje. Tai rodo ir kasmet 
didėjan!s atlyginimas, ir dideli plėtros planai (vien šios 5 kompanijos per ateinančius penkerius metus planuoja 
įdarbin! ~2000 elektronikos inžinierių). Geros karjeros perspektyvos augančiose tarptau!nėse bet Lietuvoje 
veikiančiose kompanijose – rimta paskata mokiniams lik! Lietuvoje. 

Svečiai pasidalijo naudinga informacija, supažindino mokinius su šiandienos ir atei!es darbo rinkos poreikiais. 

Aktyviai dalyvavę diskusijoje mokiniai gavo naudingų prizų.●  

RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

GIMNAZIJOJE SVEČIAVOSI PROJEKTO „ATEITIS ELEKTRONIKAMS“ 
KOMANDA 



Kovo mėnesį Tarptau!nio bakalaureato diplomo progra-
mos (TBDP) mokytojai:  Janina Dombrovskienė (lietuvių 
kalba ir literatūra), Jūratė Šimkuvienė (prancūzų kalba), 
Paulius Baranauskas (istorija) bei Evaldas Daujotas (fizi-
ka), dalyvavo TBDP mokytojų nuotoliniuose mokymuose 
„Developing leaders in na!onal educa!on“. Po kursų 
mokytojai dalijosi naujovėmis, aptarė aktualius dalykų 
metodikos, ver!nimo, prak!nių darbų organizavimo 
aspektus. Mokytojas Evaldas Daujotas akcentavo įvykusių 
mokymų svarbą, nurodė sužinojęs naujovių, kurias jau 
taiko prak!koje, pasidžiaugė, kad užsienio kolegoms 
atsakė į jų klausimus. ● 

RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  

TBDP NUOTOLINIAI MOKYMAI „DEVELOPING LEADERS IN NATIONAL 
EDUCATION“ 



Į MOKYKLĄ PO 30 METŲ 

Gegužės 21 d. pavakarę į gimnaziją užsuko 1992 metais baigę, tuomet dar 5-ąją vidurinę mokyklą, mokiniai. Jie 
apžiūrėjo atnaujintą senąjį pastatą ir čia esančius kabinetus, laboratorijas. Naujojo pastato dalis jiems priminė jų 
mokyklinius metus, nes net  ir po 30 metų liko mažai pasikeitusi: tos pačios girgždančios medinės grindys, !e patys 
kabinetai. Bet... visada gera grįž! ir prisimin! mokyklinius metus. ●   

 

SAVANORIAI DIDŽDVARYJE   

Gree!ngs! I am Berk. I am a new volunteer from 
Turkey. Currently, I am studying English Language 
Teaching at Anadolu University. This project is the 
first that I have aNended outside of Turkey – also the 
first !me I am abroad. I am very excited because of all 
this. Also, I have been a volunteer at Hippotherapy 
Turkey for two years. At that place, some of my 
responsibili!es were taking care of the horses and 
designing posters, brochures, etc. And if you ask, 
„What is hippotherapy?“, it fundamentally is therapy 
with horses. It is an effec!ve therapy method helpful 
for people with disability, especially children. Once I 
heard about volunteering in Lithuania, I decided to go 
for it and apply. And now I am here, volunteering at 
Radijo Klubas. I hope to be helpful here, improve 
myself, and make new friends. I truly liked Siauliai, 
and I hope to see more of Lithuania in the future and 
discover the culture more. ●   

BERK YUSUF KENKAYA, ESC VOLUNTEER 



 

Gegužės 14 d. IIS klasės mokiniai kartu su 
istorijos mokytoja Valda Kizevičiūte ir 
geografijos mokytoja Sniegina Raubaite 
traukiniu vyko į išvyką-ekspediciją. Galu!nė 
stotelė – Kaunas. 

Kauno geležinkelio stotyje grupė mokinių, 
pasiruošusių iš anksto, visus supažindino su 
RAIL BALTICA  vykdomu projektu Lietuvoje. 
Apžiūrėjome ir europinę geležinkelio vėžę, 
kuri sujungs Lietuvą su Vakarų Europos 
miestais. Vėliau laukė kelionė troleibusu 
(daugeliui pirmoji) iki Petrašiūnuose 
pastatytos A. Brazausko hidroelektrinės – ją 
pristatė kita klasės grupė. Sužinojome apie 
Kauno hidroelektrinės statybą, elektrinės 
galingumą, Kauno marių susiformavimą ir kt. 
Apžiūrėję objektą, grįžome į miesto cen-
trą.  Karo muziejuje aplankėme parodą 
„Opozicijos komunis!nei valdžiai kaleido-
skopas“. Dalis mokinių M. K. Čiurlionio 
muziejuje žiūrėjo filmą „Angelų takais‘‘, o 
ki! tuo pačiu metu vykdė socialinę apklausą, 
skirtą Romui Kalantai, kuris protestuodamas 
prieš 50 metų susidegino šalia Kauno 
muzikinio teatro. 

Filmas, kaip sakė žiūrėjusieji, buvo geriausi 
dešimt eurų, kuriuos jie išleido. Virtualios 
realybės vaizdai sukėlė daug jausmų ir 
suteikė begalę įspūdžių. Apklausą vykdžiusi grupė kalbino praeivius, klausinėjo, ką jie žino apie Romą Kalantą. Jo 
pagerb! nuėjome prie jo susideginimo vietos. 

Pasku!ne stotele iki traukinio tapo Volfo Engelmano alaus darykla. Apie ją šiek !ek papasakojo klasės vaikinų grupė. 
Tiesa, daryklos viduje nebuvome, !k pamatėmė apynių alėją – pagrindinę alaus žaliavą.  

Taigi kelionė į Kauną buvo turininga ir prasminga.● 

IŠVYKA-EKSPEDICIJA Į KAUNĄ 
UGNĖ IVANOVAITĖ, IIS KL. MOKINĖ  

 



 

Džiugu, kad mūsų gimnazistai, dalyvavę Lietuvos lazerių 
asociacijos organizuotuose paskaitose apie  neribotas švie-
sos technologijų galimybes, šviesos įgalinimą, technolo-
ginius ir mokslo pasiekimus lazerių srityje, paminėjo 
tarptau!nę Šviesos dieną 

Gegužės 16 d. IIA kl. mokiniai klausėsi paskaitos  „Apie švie-
są, paprastai“, kurią skaitė UAB „Altechna“ fizikos tyrėjas 
Aivaras Pečiulis. Įvadinėje Šviesos dienos renginių ciklo pa-
skaitoje mokiniai sužinojo, kaip sekasi mėnuliui per užtemi-
mą, išmatavo šviesos grei" su šokolado plytele ir diskutavo, 
kodėl neveikia juodasis lazeris. 

Gegužės 19 d. IP kl. mokiniai klausėsi paskaitos  „Atominė 
šviesos elektrinė“, kurią skaitė LIGHT CONVERSION lazerių inžinierius Adomas Kačiušis. Pranešime buvo kalbama apie 
tai, kuo skiriasi lazeriai  ir kuo ypa!ngi femtosekundiniai lazeriai. Mokiniams buvo paaiškin! femtosekundinių impulsų 
generavimo principai bei pristatyta trumpųjų impulsų taikymo industrijoje, moksle, medicinoje nauda. 

Gegužės 20 d.  IIM kl. mokiniai klausėsi paskaitos  „Lazerių mokslas Vilniaus universitete“, kurią skaitė dr. Domas 
Paipulas. Mokiniai sužinojo, kokius tyrimus atlieka Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro mokslininkai, kaip tap! 
lazeristu išradėju ar net laimė! fizikos Nobelio premiją. ●  

GEGUŽĖS 16-OJI TARPTAUTINĖ ŠVIESOS DIENA 
RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

 

Birželio 13 d. IG ir IIG klasių mokiniai dalyvavo 3D 
modeliavimo užsiėmime. Susipažino su trimate 
projektavimo erdve, pagrindiniais 3D programos 
elementais. Susikūrė ausinių laikiklio projektą. ●  

3D MODELIAVIMO UŽSIĖMIMAS 
STEAM CENTRE 

RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  



 

Gyvenime viskas įvyksta tada, kada 
turi įvyk!. Tuo įsi!kino nemažas gim-
nazijos abiturientų būrys ir grupelė 
trečiokų, kai numatytas spektaklis 
„Madagaskaras“ buvo perkeltas iš 
vasario mėnesio į gegužės. Puikus lai-
kas kelionei į raudonų plytų miestą, 
tuo labiau, kad ir M. Ivaškevičiaus 
pjesė „Madagaskaras“ ką !k išanali-
zuota. 

Su nekantrumu laukėme šios dienos. 
Klaipėda pasi!ko saulėta, graži. Pir-
miausia aplankėme molą, įkvėpėme 
gaivaus oro, kaip sakė Pokštas, atsi-
gręžėme „veidu į jūrą“, pasigrožė-
jome jos platybe. Po to aplankėme 
Taravos Anikės aikštę Klaipėdos se-
namiestyje. Prisiminėme legendą apie Simono Dacho drau-
go sužadė!nę, kurią pamatęs jaunasis prūsų poetas be galo 
karštai įsimylėjo, o savo meilę išliejo eilėmis, kurioms kom-
pozitorius Heinrichas Albertas sukūrė melodiją. 

Su begaliniu entuziazmu ieškojome skulptorių S. Jurkaus ir 
S. Plotnikovo skulptūros „Juodasis vaiduolis“. „Rytprūsių pa-
davimų“ knygoje pasakojama, kad 1595 metų vasario 19 d. 
vakarą Klaipėdos pilies sargybinis Hansas fon der Heidė iš 
Didmaršeno staiga išvydo !ltą per griovį, o ant to !lto vyrą, 
apsigobusį ilga juoda man!ja. Vaiduoklis paklausęs kariškio, 
ko čia tas stovįs, pasidomėjęs, ar netrūksta maisto. Atsa-
kymas, kad maisto ir gėrimų pilyje nestokojama, Juodajam 
vyrui labai nepa!ko. Išpranašavęs, kad greit pritrūks grūdų 
ir malkų, vaiduoklis dingo, o pilies įtvir!nimai smarkiai 
sudrebėjo. Dabar ši skulptūra mielai lankoma miesto svečių. 

Išvykos akcentas – Rimo Tumino režisuotas spektaklis „Ma-
dagaskaras“, kuriame originaliai, saviironiškai ir intelek-
tualiai pristatoma Lietuva, lietuvių požiūris į save ir pasaulį. 
Jei pirmoje R. Tumino spektaklio dalyje, verčiančioje publiką 
nuoširdžiai kvato!s, daugiausia dėmesio skiriama Kazimie-
rui Pokštui (aktorius Tomas Rinkūnas) ir jo bepro!škai idėjai 

„sutelk! lietuvius masinėn emigracijon“ į Afriką, tai antroji 
labiau priklauso Salei (aktorė Indrė Patkauskaitė), kurios 
proto!pas – jautrioji Salomėja Nėris, jos drama!škam liki-
mui. Antroje „Madagaskaro“ dalyje taip pat ataidi „Lituani-
kos“ katastrofa, karas, okupacija. 

„Ši pjesė apie žmones, kurie dar nieko nežino. Ir todėl iš 
visų jėgų stengiasi gyven!: mylė! taip, kaip dar niekas iki jų 
nemylėjo, !kė! taip, kaip dar niekas iki jų ne!kėjo, norė! 
taip, kaip dar niekas iki jų nenorėjo, ir galiausiai perkel! tai, 
kas dar niekad nebuvo perkelta“, – sako pjesės autorius 
Marius Ivaškevičius. 

O kad mūsų gimnazistai moka ver!n!, įver!n!, kri!škai 
mąsty!, kad yra kūrybingi, įrodo jų sukur! ketureiliai. 

KŪRINIO ANALIZĖ TEATRE 
ASTA GAGILIENĖ, JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS  

 

Mūza jūroje nuskendo,       
Širdį palikau ant kranto. 
Baltas purslas kvapą 
gniaužia.            
Ošia siela, audros blaško. 
 

Viktorija Januševičiūtė 

„Mo“ plius, „nei“ yra 
„Money“. 
Kas per pokštai atėjo į šalį, 
Kad be money 
Mes tarsi bedaliai? 
 

Eimantas Norušai�s   ● 



ŠIAULIŲ MIESTO MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
„THE HUMAN STORY“  

I–II klasių poezijos kategorija 
I vieta – Mykolas Kazanavičius, IIG kl. mokinys. Mokytoja 
Diana Nemeikienė 

I–II klasių prozos kategorija 
I vieta – Gabija Kavaliauskaitė, IIP kl. mokinė. Mokytoja 
Rūta Alminienė 
III vieta – Danas Šidlauskas, IIP kl. mokinys. Mokytoja 
Inga Stonienė 

III–IV klasių poezijos kategorija 
I vieta – Ilzė Kazlauskaitė, IVB kl. mokinė. Mokytoja Rūta 
Alminienė 
III vieta – Juozapas Jukna, IIID kl. mokinys. Mokytoja 
Iveta Gutauskienė 

III–IV klasių prozos kategorija 
I vieta – Gerda Drungytė, IIID kl. mokinė. Mokytoja Iveta 
Gutauskienė  ● 
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Gegužės 5 d. įvyko tradicinis Šiaulių miesto meninio skaitymo konkursas anglų kalba, kurį organizavo Didždvario 
gimnazija kartu su P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla. Konkursantai iš J. Janonio, S. Šalkauskio, Lieporių, S. 
Daukanto, „Romuvos“, Didždvario gimnazijų varžėsi keturiose kategorijose, o konkurso tema buvo visiems bendra – 
„The Human Story“. 
Džiugu, kad !ek daug mokinių vis dar domisi meniniu skaitymu. Konkursui jie rinkosi !ek klasikos kūrinių ištraukas 
(pavyzdžiui, V. Šekspyro „Hamletą“, A. S. Egziuperi „Mažąjį pricą“), !ek ir šiuolaikinių autorių kūrinius. Visi dalyviai 
nusipelno pagyrų, bet ver!nimo komisija turėjo išrink! geriausius iš geriausiųjų. Mūsų gimnazijos geriausieji: 



INTEGRUOTA TECHNOLOGIJŲ IR ISTORIJOS PAMOKA 

Gegužės 3 d. istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė ir 
tehnologijų mokytojas Jolanas Baršauskas vedė integruotą 
pamoką „Svarbiausi antro pasaulinio karo įvykiai“. 

Per tehnologijų pamoką mokiniai pagamino mokomąją 
priemonę – stendą, per istorijos pamoką grupėse, 
išsitraukę užduo", turėjo pareng! pristatymą (mažiausiai 8 
pateik!s). Darbas nebuvo paprastas, nes mokiniai kartu su 
mokytoju J. Baršausku turėjo nuspręs!, kaip ir iš kokių 
medžiagų teks pagamin! stendą. Pateiktys turėjo bū! 
mobilios, nes istorijos mokytoja stendą naudos mokinių 
žinioms pa!krin! ne vieną kartą. 

Gimnazistų teiginiai po vestos pamokos: 

Pamoka buvo įdomesnė, negu aš maniau. Integruotos pamokos padeda kitokiu būdu išmok� informaciją. Veikla buvo 
įdomi ir naujoviška. Labai pa�ko aptar�, analizuo� ir ver�n� vienas kito darbą. Viskas vyko sparčiai, dinamiškai. Smagu, 
kad prisijungė technologijų mokytojas. Ver�n� padarytus darbus  buvo sunkoka, bet smagu, pasijautėm patys tarsi 
mokytojai. Gerai, kai darbas pamokoje praskaidrina išskir�nėmis veiklomis – tai sudaro sąlygas lengviau išmok� teorinę 
medžiagą. Dariusiems pateik�s, buvo gera maty� savo realizuotą darbą, o atlikusiems užduo5, puiki proga pasikarto�. 
Užsiėmimas ska�no bendradarbiavimą ir kompromisų paiešką. Pasikartojome istorijos žinias kitaip. Manau, dabar 
puikiai mokėsiu antro pasaulinio karo temą, nes istoriją reikia ne �k mokė�, bet ir supras�. ●   

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ DISKUSIJA „JEIGU AŠ KURČIAU MOKYKLĄ 
SAVO BENDRAAMŽIAMS…“ 

Gegužės 12 d. mokiniai dalyvavo Šiaulių miesto gimnazistų kūrybinių dirbtuvių diskusijoje „Jeigu aš kurčiau mokyklą 
savo bendraamžiams…“. Gimnazistai diskutavo apie mokyklos nelankymo priežas!s ir šios problemos sprendimo 
būdus. Dėkojame IY klasės mokiniams už aktyvų dalyvavimą diskusijoje ir savo nuomonės išsakymą. ● 

GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ   

 

 



Nuotraukos organizatorių 

MAKEATHON'E MIND OVER MATTER 

Gegužės 13 d. dalyvavome Šiaulių techninės kūrybos centro organizuotame Makeathon'e Mind over MaNer. Šiame 
renginyje analizavome keliamą problemą: išsitraukę STEAM profesiją, vadovaudamiesi pasiūlytais veiksmais, turėjome 
sugalvo! sprendimą ir jo proto!pą. Mūsų komandai a!teko miškų ir žemės biologinių įvairovių problema, grafikos 
dizainerio profesija ir tapybos veiksmas. Pasukę galvas, nusprendėme sukur! žaidimo korteles. Kortelės buvo keturių 
!pų: „Atspėk medį“, „Atspėk gyvūną“, „Išspręsk problemą“ ir „Susiek problemas“. Pasiskirstę uždavinius kibome į darbus 
ir po 3 valandų gavome rezultatų, kuriuo buvome patenkin! ne !k mes, bet ir renginio komisija. 

Laimėjome III  vietą! ●   

EMILIJA SKIUTĖ, IIG KL. MOKINĖ  

 

 



Gegužės 4 ir 6 dienomis gimnazijos biologijos A lygio abiturientams biologijos pamoka vyko Botanikos sode. Kartu su 
biologijos mokytojomis: Danguole Vaičekauskiene ir Kris!na Muraškiene, išklausėme paskaitą apie augalų ly!nį 
dauginimąsi. Prisiminėme žiedo sandarą, sėklų pli!mo būdus, augalų sistema!ką, gyvenimo ciklus  (sporofitą ir 
gametofitą). 

Paskaitoje buvo kalbama apie primityviausių augalų, samanų, egzistavimą, apie paparčius, plikasėklius ir galiausiai – 
apie gaubtasėklius augalus. Mes ne !k pasikartojome, bet ir sužinojome keletą įdomių faktų, pavyzdžiui, visus 
nustebino, kad magnolija yra laikoma pirmuoju gaubtasėkliu augalu. Tai i!n senas žiedinis augalas. Būtent pagal 
magnoliją pavadintas žiedinių augalų skyrius – magnolijūnai. 

Labai džiaugiamės galimybe pabū! Botanikos sode, pakeitėme mokymosi aplinką, teoriją susiejome su prak!ka, laiką 
praleidome įdomiai ir prasmingai. Šią edukacinę pažin" su augalų dauginimusi rekomenduotumėme išbandy! ir 
žemesnių klasių moksleiviams, nes tai puikus mokymosi būdas.●                     

BIOLOGIJOS PAMOKA VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS 
BOTANIKOS SODE (VUŠA) 

AUSTĖJA LESNICKAITĖ, AGNĖ ABROMAVIČIŪTĖ,  IV KL. MOKINĖS 



Gegužės 5 d. gimnazijos trečiokai pirmą kartą po ilgai trukusių apribojimų 
savo tėveliams surengė šventę – Šeimų vakarą. Gyvas tėvų ir vaikų susi-
!kimas – jautrus, mielas, svarbus ir reikalingas.  Mokiniai stropiai ruošėsi, 
gimnaziją bei aktų salės sceną papuošė pačių pagamintomis gėlių deko-
racijomis. Savo kūrybiškumą atskleidė kurdami nuotraukų stoteles, kuriose 
šeimos turėjo galimybę įamžin! šio vakaro akimirką. 

Kocerte skambėjo nuoširdžiai dainuojamos dainos, širdį virpinantys eilė-
raščiai, visus džiugino įspūdingi kolektyvo „Šėl!nis“ tau!niai šokiai. Trečio-
kai stebino savo tėčius ir mamas savo vaidybiniais gebėjimais, šiltus prisimi-
nimus, gal net ašarą sukėlė mokinių vaikystės ir šeimų nuotraukos. 

Kad šis renginys įvyktų, esame dėkingi savo mylimai kuratorei Danguolei 
Kuklai, kuri įkvėpė ir palaikė savo auklė!nius. Džiugu, kad renginys pavyko 
ir visiems dalyvavusiems  sukėlė gerų, įsimin!nų emocijų. ● 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
JORĖ KULNYTĖ, III KL. MOKINĖ 
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Ankstyvą lie!ngą pasku!nį pavasario rytą jung!nė pirmokų 
ir antrokų grupė, vadovaujama istorijos mokytojos Gienos 
Kubiliūtės, išvyko į kaimyninę šalį, kur per dvi dienas aplan-
kė didžiausius Es!jos miestus – sos!nę Taliną ir jaunatviš-
kąjį Tartu. 

Tartu, anksčiau garsėjęs savo universitetu, šiandien gali 
bū! drąsiai įvardytas ne !k kaip universite!nis, bet ir kaip 
modernus, inovatyvus ir dinamiškas miestas. Pirmasis jame 
aplankytas objektas – „AHHAA“ – šiuolaikinis mokslo cen-
tras su interaktyviais eksponatais, pavyzdžiui, kamuoliniu 
žaibu, magne!nį tango arba valsą šokančiais šachmatais, 
veidrodžių labirintu, termovizoriais. 

Vaizdingame Tartu parke stūkso paslap!ngi buvusios baž-
nyčios griuvėsiai. Čia buvo !esiogiai prisiliesta prie istori-
jos – kontraforsų – išsikišusių mūrinių sienos atramų. Isto-
rijos mokytoja šmaikštavo, kad pažįstantys kontraforsus, 
galima saky!, dalį egzamino jau išlaikė. Fotografavomės ir 
viduje, ir nuo stogo.  

Tartu universitetas išugdė ne vieną garsų auklė!nį. Gal ir 
tarp mūsų yra bent vienas, ke!nan!s jame studijuo!, ypač 
besidomin!s filosofija.  

Taline, Es!jos sos!nėje, paklajojome po įspūdingą sena-
mies". Atkreipėme dėmesį į viduramžius menančią archi-

tektūrą, žavingas jos detales. Vienas drąsuolis su!ko tap! 
gyvąja viduramžių istorija – leidosi prirakinamas prie gėdos 
stulpo, esančio Talino senamiesčio centrinėje aikštėje. Pa-
leistas prisipažino, kad  tas kelias minutes buvo nelabai 
jauku.  

Kadangi Talinas yra uostamies!s, jame įkurtas modernus 
jūrų istorijos muziejus. Jis iš vidaus imituoja didelį laivą. 
Dažnas susidomėjęs tyrinėjo ginkluotę, leidosi į povandeni-
nio laivo triumą. 

Nors estai negarsėja ypa!ngu pamaldumu, bet Talino isto-
rija neatsiejama nuo dviejų su krikščionybe susijusių įžymy-
bių. Viena jų – juodojo angelo skulptūra, kita – šv. Brigitos 
vienuolyno fasadinė siena. Tai Talino emblemos, objektai, 
apipin! įstabiomis legendomis, ver! turistų dėmesio. Neįsi-
amžin! prie jų būtų !esiog nedovano!na. 

Dar viena bendra nuotrauka, perteikian! ne !k senojo Ta-
lino panoramą iš paukščio skrydžio, bet ir puikią išvykos 
dalyvių nuotaiką – dangus lyg iš atviruko, šviečia maloni 
saulė ir laukia kelias namo. 

Neatskleisime visų kortų – pamatėme ir patyrėme gerokai 
daugiau, nei čia pasidalinome. Tad raginame ir kitus keliau-
! bei pažin! ne !k savo, bet ir kaimyninius kraštus.● 

TRADICIJOS IR MODERNUMO SIMBIOZĖ ARBA  
EDUKACINĖ IŠVYKA Į ESTIJĄ 

EDUKACINĖS IŠVYKOS DALYVIŲ ĮSPŪDŽIUS FIKSAVO LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA ŽIVILĖ 
MUZIKEVIČIŪTĖ, JUOS ILIUSTRUOJA MOKINIŲ IR IT MOKYTOJOS KRISTINOS RIMKUVIENĖS 

NUOTRAUKOS. 



Mokytojai lankėsi 2021 m. duris atvėrusiame  moderniame 
Panevėžio švie!mo centro padalinyje – Panevėžio STEAM 
atviros prieigos centre, įsikūrusiame robo!kos centro 
„RoboLabas“ kaimynystėje. Tai nauja mokslo ir žinių erdvė, 
skirta Panevėžio regiono mokiniams, kur galima gilin! 
gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matema!kos 
mokslų žinias ir prak!nius gebėjimus. Moderniai įrengtose 
laboratorijose 7–12 kl. mokiniai atlieka įvairius bandymus ir 
eksperimentus, rengia brandos darbus. STEAM atviros 
prieigos centre įrengtos 4 specializuotos laboratorijos – 
chemijos, fizikos ir inžinerijos, robo!kos ir IT, dirb!nio 
intelekto. Kadangi Panevėžyje industrinių ir pramoninių 
robotų poreikis kasmet didėja, todėl, atsižvelgus į 
išskir!nius regiono poreikius, įkurta dirb!nio intelekto 
laboratorija. Kaip pastebėjo Panevėžio STEAM atviros 
prieigos centro metodininkės Lina Tamošiūnaitė ir Lina 
Janušauskienė, moksleivių susidomėjimas centro veiklomis 

šiuo metu pranoksta lūkesčius.  

Kadangi centras įsikūręs Panevėžio „Min!es“ gimnazijos 
patalpose, aplankėme ir gimnazijos kolegas, kurie mielai su 
mumis pasidalijo tarpdalykinės integracijos pa!r!mi 
(pristatė visą pluoštą integruotų pamokų, renginių, 
projektų). „Min!es“ gimnazijos veiklos prioritetas – kur! 
aukštais lūkesčiais ir tradicijomis gamtamokslinėje ir 
sveika!nimo srityse išsiskiriančią gimnaziją. Tai jiems 
padeda įgyvendin! ir šalia įsikūręs robo!kos centras, kur 
mokiniai gali plės! turimas savo žinias, įgy! naujų žinių ir 
kompetencijų.  

„Skęsta gim!nė švelniame džiugesy-/ Nevėži, tu mūsų 
širdy“, – rašė M. Valančius, „Min!es“ gimnazijos 
abiturientas. Taigi pabendravę su draugiškais gimnazijos 
mokytojais, pasivaikščioję senvage ir pasigėrėję Panevėžio 
miesto žaluma, kupini įspūdžių grįžome namo.● 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ K.  MOKYTOJA  

DRAUGYSTĖS TILTAS  

ARTĖJANT MOKSLO METŲ PABAIGAI, GRAŽŲ GEGUŽĖS 18 D. RYTĄ, GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ 
TARYBA IŠVYKO Į PANEVĖŽĮ IR DALYVAVO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOJE „STEAM KAIP 

FILOSOFIJA, METODAS, PAMOKA“. PASIRINKTA ŠI PROGRAMA NEATSITIKTINAI, MAT TIEK ŠIAULIŲ 
MIESTO, TIEK MŪSŲ GIMNAZIJOS VIENAS PRIORITETŲ –  STEAM UGDYMAS. TAD BUVO ĮDOMU 

PAMATYTI, KĄ ŠIUO KLAUSIMU VEIKIA PANEVĖŽIO KOLEGOS.  



Baigian!s mokslo metams, pasku!nę 
lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės 
pamoką IM klasės mokiniai praleido 
Kleboniškių bui!es muziejuje. Oras 
nelepino – nuo ankstyvo ryto pilte 
pylė lietus. Laimei, mus priglaudė 
aukštaičių gryčia, klėtelė, jauja, kalvė, 
klojimas. Tai senovės lietuvių, gyve-
nusių gatviniame kaime, pastatai. Per 
mokslo metus mokiniai !k analizuo-
dami liaudies dainas, skaitydami 
kūrinius susidurdavo su „nepažįsta-
mais objektais“, o šįkart iš ar! pamatė 
minėtus  sta!nius, susipažino su jų 
paskir!mi. Dainuodami „Pjoviau šie-
ną“ bandėme įsivaizduo! šienapjūtę 
vešliose Joninių pievose, apžiūrinė-
dami kalvio įrankius svarstėme, ką 
sugebėtume patys sukur!. Nukak! 
prie vėjinio malūno neleido pakilęs 
Daugyvenės vanduo, tačiau dažnas 
sau pažadėjo su šeima aplanky! 
Kleboniškes vasarą.  

Išvykos pabaigoje pirmokai atliko už-
duo": nupiešė labiausiai sudominusį, 
įstrigusį į atmin" objektą ar detalę ir 
trumpai argumentavo savo pasirinki-
mą. Įsiminė viename lapelyje užrašy! 
žodžiai: „Pirmą kartą pabuvau senovi-
nėje troboje...“ Jie nustelbė lie!ngą 
dieną permirkusius batus, pažliugu-
sius takelius – mes, mokytojos, supra-
tome: buvo verta čia atvyk!. ● 

PAŽINTIS SU TAUTOS PRAEITIMI 

JOLANTA VALANČIENĖ, LIETUVIŲ K.  MOKYTOJA 
 JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA 

 



 

PROJEKTAS „ART PICNIC“ – TECHNOLOGIJOS 

 

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHBNOLOGIJŲ MOKYTOJA  

Ažūrinių nertų servetėlių grožis nenuginčijamas. Nėrimas – sena gera tradicija ir puiki meditacija, o ner! 
rankdarbiai turi nepakartojamo unikalumo ir žavesio. 

Kiekvieno iš mūsų namuose galima ras! nebenaudojamų, nebe!nkamų šiuolaikiniam interjerui nėrinių, kuriuos 
nėrė mūsų mamos, močiutės. Tai šeimos kultūrinis paveldas. Nėrinius galima suformuo!, kad jie įgytų naują 
įvaizdį, pakeis! formą, kad taptų atviru pasakojimu arba ne!kėtumu, pavirstų unikaliu kūriniu. 

Trečiokės teks!lininkės įgyvendino šią nuostabią idėją.● 



 

PROJEKTAS „ART PICNIC“ – TECHNOLOGIJOS 
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Gimnazijos sporto salėje birželio 10–11 dienomis vyko mokinių savivaldos organizuotas karjeros, socialinių 
kompetencijų ir lyderystės ugdymo stovykla „DG Nemiegam“ ● 



ŽVAIGŽDŽIŲ VAKARAS „DG GARBĖ“ 

Nuotraukos: Gizem Karaköse 

Birželio 2 d. įvyko gimnazijos žvaigždžių vakaras „DG garbė“, kuriame pagerb! sėkmingai olimpiadose, konkursuose, 
parodose, varžybose dalyvavę gimnazistai ir juos ruošę mokytojai. ● 



 

EUROPOS DIENAI SKIRTAS RENGINYS „MES UŽ TAIKĄ PASAULYJE“ 

Nuotraukos: Gizem Karaköse 



 MOKINIŲ KONFERENCIJA  
„RENGI PROJEKTĄ – MOKAISI MOKYTIS“ 

Nuotraukos: Ruzanna Baghdasaryan 



 CAS KONFERENCIJA 
C – CREATIVITY, A – ACTION, S – SERVICE 

Nuotraukos: Gizem Karaköse 

Gegužės 23 d. įvyko TBDP 16-osios laidos CAS konferencija, 
kurioje abiturientai pristatė savo CAS projektus TB’17 moki-
niams. 

Mokinių projektai buvo labai skir!ngi: nuo mokykloje su-
rengto !nklinio varžybų projekto iki savanoriavimo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijoje. Jie pasakojo apie tai, kaip 
jiems sekėsi pasiruoš! projektams, juos įgyvendin!, su ko-
kiais sunkumais, problemomis teko susidur!, ką išmoko bei 
kokią pa!r" įgijo. 

Mokiniai buvo maloniai nustebin!, kad rengdami projektą 
apie save sužinojo  dar nežinomų dalykų, pavyzdžiui, supra-
to, kad turi dar niekur neišbandytų savybių. Dauguma 
projektų buvo atlik! grupėse, o tai padėjo abiturientams 
sus!prin! savo gebėjimus dirb! grupėje, atsakingai planuo! 
laiką, bendradarbiau!, kartru priim! sprendimus. 

Ir, žinoma, mokiniai patobulino savo, kaip TB mokinio, 
ugdomąsias savybes. ● 

IEVA KONTRIMAITĖ, TB1 KL. MOKINĖ  



Tarptau!nio bakalaureato diplomo programos (TBDP) mokiniai bei anglų kalbos mokytoja Alla Chvostova dalyvauja 
dvejų metų tarptau!niame projekte „Data Literacy Competences for Young Students towards STEAM educa!on“ ir gilina 
žinias apie žiniasklaidos skaidrumą, pa!kimumą bei galimą poveikį nuomonės formavimui. Mokymosi procese mokiniai 
analizavo įvairius teorinius šal!nius ir žiniasklaidos priemonėse ieškojo pavyzdžių informacijai pagrįs!. Apdorotą me-
džiagą, dirbdami grupėse, susistemino ir paruošė pateik!s.  

Siekdami skleis! įgytas žinias ir bendradarbiau! su jaunesniais mokiniais, birželio pirmą savaitę  vedė an-glų kalbos 
pamokas IIA, IIG, IIS klasėse (mokytoja Inga Stonienė) tema „Tendencijos žiniasklaidoje“. Pristatymas ne vieną mokinį 
kvietė diskutuo!, kel! klausimus, suvok! žiniasklaidos turinį bei poreikį atsirink! šal!nius, !krin! faktus. Išklausę 
paskaitos, aptarę rūpimus bei kilusius klausimus bei įsiver!nę žinias, antrokai gebėjo min!s bei požiūrį išdėsty! rašto 
darbuose.  

Džiugu, jog TBDP mokiniai ne !k pasidalijo žiniomis, patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius, bet ir suteikė galimybę 
nacionalinės programos mokiniams pa!r! TBDP ypatumus. ● 

ŽINIASKLAIDA VIENIJA 

ALLA CHVOSTOVA, INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJOS 

MOKOMĖS IŠ EKSPERTŲ 

INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA 

Antrokų pasku!nė mokslo metų analizuojama tema – Žiniasklaida. IIA 
ir IIP klasių mokiniai turėjo progą moky!s šią temą neįprastu būdu, 
nes net po 2 pamokas kiekvienoje grupėje vedė gimnazijos Radijo 
klubo vadovė Rasa Zvilnaitė.  

Tema nagrinėjimui „Tolerancija žiniasklaidoje“ aprėpė daugybę pote-
mių, buvo sudė!nga ir įdomi, vertė mokinius ne !k įsitrauk! į disku-
sijas, bet ir prisimin! istorinius faktus. Kaip galimas kalbė! šia tema, 
jei nežinai, nuo ko viskas prasidėjo? Kaip kito? Kas yra tolerancija?     
R. Zvilnaitė mokiniams pristatė ne !k Lietuvos žiniasklaidos ypatumus, 
tačiau aptarė ir nūdienos aktualijas pasauliniu kontekstu, kalbėjo apie 
informacinį karą bei kitas tendencijas. Pamokų turinys kvietė moki-
nius mąsty!, buvo užduota daugybė klausimų „Kodėl?“, kurie vertė 
mokinius analizuo! ir ieško! atsakymų. 

Antrokai taip pat turėjo galimybę iš arčiau susipažin! su tokiomis 
sąvokomis, kaip: Propaganda, Melagingos naujienos, Melagiena. 
Pamokose mokiniai  turėjo puikią galimybę aptar! bei pagrįs! 
teorines žinias prak!niais pavyzdžiais. Pamokos, iliustruotos 
sėkmingai parinktais video, nepaliko abejingų.  

Tikiu, kad mokiniai  ne !k praplėtė savo požiūrį bei žinias, tačiau turė-
jo galimybę pažiūrė! į šiandienos žiniasklaidą kitaip. ● 

 



The idea of a personal project is a kind of experience you 
explore your poten!al and your deepest desires. Of 
course, it is with the support of our co-volunteers and the 
help of our Šiaulių Didždvario gimnazija students who are 
great at communica!on, and very much capable of 
working to reach a beNer future for everyone.  

For my personal project, I inves!gated minority groups 
who are considered “other” or “abnormal” in the 
Lithuanian society. Inquiring into the rela!onship between 
minori!es and the general public percep!on of “others” as 
a way to combine my academic interest and wonder over 
Lithuanian society as a foreigner. We are project was also 
personal because I always wanted to resarch on “what 
makes someone normal and abnormal?” and “what is the 
reasons behind this ideologies?”. Taking from my interest,  
I planned this project in a form of prac!cal and theor!cal 
framework to acknowledge more about topic.    

When we talk about minori!es, we tend to think about 
ethnical groups but in reality it includes every groups that 
considered as abnormal which is not from any aspect. I will 
men!on 3 groups, as our project group choose; LGBTQIA+ 
comunnity, refugees and people with disabili!es/special 
needs.  Apparently, the project team worked on “what is 
minority?” and “who is minority in Lithuania?” to achive to 
the 3 final groups which lead us to gather together more 
than once and write some blogs that we will use in our 
final book. During the mee!ngs, I discovered many 
similari!es and differences between my own country and 
Lithuania which was a suprise for me to see different 
streotypes about the minor!es.  

Along with our thoughts we started to focus on 3 groups 
with various aspects. For the first group we contacted to 
member of Lithuanian parlament Mr Tomas Vytautas 
Raskevičius to talk about LGBTQIA+ community rights from 
poli!cal aspects which helped us to understand legal 
policies and prac!cies. He was so nice and kind towards 
everyone, which made our mee!ng produc!ve for our 
project. Apart from mee!ng, Ieva, Vilte, Jonas, Gerda and 

Marija write wonderful blogs from historical backround to 
problems that the LGBTQIA+ community face in Lithuania.  

Second group was refugees, since it’s urging topic with the 
invasion of Ukraine and refugee flow to European Union 
countries. In this group, we discussed refugee situa!on in 
Turkey with Barış Can Sever, PhD candidate from METU, 
Poland with Prof. dr. Michał Głuszkowski from Nicolaus 
Copernicus University and Lithuania with coordinators 
from Caritas and Red Cross as well as volunteer from 
Caritas. In the discussion, our group saw the problems 
deeply which conduct us understand different groups in 
Lithuania. Apart from the mee!ngs, we had a chance to 
interview with 2 Ukranian refugees residence in Siaulai, to 
listen their problem directly from them.  

As for the people with disabili!es/special needs, we 
interviewed with a teacher from Dubysos aukštupio 
mokykla to understand the topic beNer from prac!cal 
point. In the interview we also leant about policies and 
side from a parent which was a great experince to see the 
different point of views about this minority groups.  

All interviews and mee!ngs for 3 group was a great help 
for me to understand Lithuanian society in deepest level, 
which made me connect beNer to the country that I gave 
my work as a voluntarily which is called “gönüllü” means 
someone who does a work coming from the heart. 
Another point that I have enjoyed during the project was 
communica!ng Lithuanian youth, involving them to the 
their society more to have a beNer future for them as well 
as the volunteers from different countries.  

Lastly, the results of the book will be published soon with 
all details, please 
look forward and 
take a look at our 
group work. ●       

PROJECT “WE ARE ONE “ 

GIZEM KARAKÖSE, ESC VOLUNTEER 

 



Gegužės 3 d. Šiaulių apskri!es vyriausiasis policijos komi-
sariatas organizavo Atvirų durų dienos renginį jaunimui, 
siejančiam savo atei" su teisėtvarka. Renginyje dalyvavo ir 
mūsų gimnazijos mokiniai. Gimnazistai turėjo galimybę iš 
arčiau susipažin! su policininko darbu, jo specifika, buvo 
pristatytos specialiosios priemonės, ginkluotė, kinologai 
surengė tarnybinių šunų pasirodymą. Apie policininko 
profesiją pasakojo ne !k Šiaulių apskri!es VPK pareigūnai, 
bet ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos 
policijos an!teroris!nių operacijų rink!nės „Aras“ ir 
Lietuvos policijos mokyklos atstovai. ● 

ATVIRŲ DURŲ DIENA POLICIJOJE 
LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

Gegužės 20 d. I klasių mokiniams vyko ly!škumo ugdymo ir 
rengimo šeimai edukacinis renginys „Vaisinga meilė”. Kiekvienai 
klasei buvo skirtos dvi pamokos, merginos ir vaikinai sėdėjo 
atskirose grupėse. 

Edukaciją vedė Martynas Asakavičius ir Goda Šedvilaitė-Intė. Jie – 
puikūs lektoriai, turintys mažiausiai dvejų metų darbo pa!r" ve-
dant ly!škumo ugdymo paskaitas. 

Paskaitose buvo kalbamasi svarbiais mums, paaugliams, klau-
simais: apie menstruacinį ciklą, ankstyvus ly!nius santykius, ly!škai plintančias ligas, kūdikio vystymąsi, aborto 
pasekmes, kontracep!nių priemonių poveikį. 

Mokiniai šioje edukacijoje  įgijo naujų žinių ir sus!prino turimas žinias apie ly!škumą. Lektoriai buvo labai malonūs, 
charizma!ški, dalijosi ne !k teorinėmis žiniomis, bet ir savo pa!r!mi. 

Ši paskaita-diskusija mums  buvo labai naudinga, nes daug sužinojame apie save pačius. ● 

LYTIŠKUMO UGDYMO IR RENGIMO ŠEIMAI EDUKACIJA 
„VAISINGA MEILĖ” 
RŪTA POŠKEVIČIŪTĖ, IA KL. MOKINĖ  

Birželio 9 d. gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Šiaulių Didždvario gimnazijos administracijos veiksmai 
įvykus gaisrui gimnazijos pastate“. Gimnazijoje buvę mokiniai ir mokytojai laiku evakuavosi, t. y. iš gimnazijos pastato 
spėjo išei!  per 5 minutes. ● 

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS 
ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

 



EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS 
LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 

Gegužės 31 d. vyko akcija, skirta Pasaulinei dienai be tabako paminė-
!.  Šios akcijos !kslas – atkreip! mokinių dėmesį į rūkymo problemą, 
jos daromą nepataisomą žalą žmogaus organizmui. 

Mokiniai turėjo galimybę pamaty!, kaip atrodo rūkančio žmogaus 
burna, kiek dervų susikaupia rūkančiojo plaučiuose. Gimnazistai vie-
toj dūmų pūtė spalvotus balionus ir !krinosi plaučių tūrį, diskutavo, 
kiek kainuoja rūkymas ir sveikata. Sveikatos priežiūros specialistė 
Irena Kvedarienė pristatė anglies monoksido matuoklį, kuris parodo 
plaučių užterštumą, susidaran" ne !k dėl rūkymo, bet ir dėl užterš-
tos aplinkos poveikio. Norinčiųjų pasi!krin! plaučių užterštumą atsi-
rado daug. 

III kl. mokiniai kartu su fizinio ugdymo mokytoja Rima Kasiliauskiene 
ir socialine pedagoge Laura Gerule išsiruošė į baigiamąjį žygį „Ženk 
nerūkęs“. Smagiai žingsniuodami mokiniai atliko įvairias užduo!s, 
atsakinėjo į viktorinos klausimus apie rūkymo žalą ir priklausomybes. 
Pasivaikščiojimas gimnazistams suteikė išskir!nę galimybę apmąsty! 
išgyvenamas situacijas, pasirinkimo svarbą, suteikė žvalumo bei tapo 
puikiu laiko praleidimo būdu. ● 

PASAULINĖS DIENOS BE TABAKO PAMINĖJIMAS 

Gegužės 23–27 d. II kl. mokinius aplankė karjeros konsultantės ir specialistės: Živilė Budinė ir Živilė Žostau!enė. Lektorės 
vedė užsiėmimus mokiniams apie emocinio intelekto lavinimą. Gimnazistai sužinojo, kas yra „emocijų grandinė”, kaip 
!nkamai išreikš! savo jausmus, kaip įveik! stresą. Užsiėmimuose jie  aktyviai  diskutavo, dirbo grupėse, vaidino, bandė 
supras! ir atpažin! savo ir kitų žmonių emocijas. 

Tik emociškai išsilavinęs žmogus gali save supras!, pasi!kė! savimi, išsikel! objektyvius !kslus, kur! pozityvius 
tarpusavio santykius ir bū! atsakingas už savo gyvenimą. ● 

LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 



BIRŽELIO 14-OJI – GEDULO IR VILTIES DIENA 

1941 M. BIRŽELIO 14 D. LIETUVOJE PRASIDĖJO MASINIAI GYVENTOJŲ TRĖMIMAI.  
IŠ VISO IŠTREMTA APIE 132000 ŽMONIŲ, 28000 ŽMONIŲ TREMTYJE ŽUVO.  

„Upės išsenka, ežerai išnyksta, bet mūsų atmin�s 
niekuomet neišnyks tol, kol būsime gyvi mes. 
Mes esame jaunoji karta, kuri turime parody�, 
kad mes nesame abejingi tam, kas buvo, 
nesame abejingi senelių, prosenelių skausmui.“ 
Inga Šimkutė 

Birželio 14 d. II kl. mokiniai dalyvavo istorijos pamokoje 
„Trem!es kelias“. Prisiminimais su didždvariečiais 
dalijosi Lietuvos trem!nių ir poli!nių kalinių sąjungos 
nariai.● 



Pasku!nį gegužės savaitgalį Kuršėnuose, Daugėlių pušyno estradoje, vyko dainų ir šokių šventė „Skamban!s gyvybės 
medis“, kurioje dalyvavo gausus būrys mėgėjų meno kolektyvų, atlikėjų iš Šiaulių regiono bei visos Lietuvos. Ši šventė – 
tai kvie!mas į 2024 m. šimtme" mininčią Lietuvos dainų šventę „Kad giria žaliuotų“. 

Daugėlių pušyną užliejo dainų skambesys – beveik 3 tūkstančiai atlikėjų žiūrovus pakvietė į įspūdingą keturių valandų 
trukmės reginį, atskleidžian" dainos, šokio, muzikos dermę. Šiame nuostabiame renginyje puikiai pasirodė ir 
Didždvario gimnazijos I, II ir III klasių „Šėl!nio“ (vadovai – Violeta ir Romualdas Laugaliai, Greta Šveikauskaitė) šokėjai, 
įsilieję į užburian" renginį. 

Dainų ir šokių šventės – tai išskir!nę tradiciją kurian!s, puoselėjan!s ir perduodan!s procesas bei nuola!nis kultūrinis 
vyksmas, įspūdingiausias, spalvingiausias, ver!ngiausias kas ketverius metus pražystan!s žiedas, auginamas ir 
puoselėjamas diena iš dienos. 

Džiaugiamės, ver!name ir didžiuojamės savo šokėjais. Su jais dalyvavo ir prancūzų k. mokytoja Jūratė Šimkuvienė, 
vokiečių k. mokytoja ir kuratorė Danguolė Kukla, kuratorė Jomantė Slavinskaitė, karjeros specialistė Laimutė 
Vielikėnienė. ● 

„ŠĖLTINIS“ ŠIAULIŲ KRAŠTO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA 

LIETUVOS ASOCIJUOTŲ UNESCO MOKYKLŲ TINKLO SUSITIKIMAS 
PAULIUS BARANAUSKAS, ISTORIJOS MOKYTOJAS  

Gegužės 26 d. Klaipėdoje įvyko Lietuvos asocijuotų 
UNESCO mokyklų !nklo susi!kimas. Buvo organizuota 
išvyka į Dovilų pagrindinę mokyklą, kurioje buvo 
kalbamasi apie įtraukųjį švie!mą bei mus laukiančius 
iššūkius. 

UNESCO !nklo mokyklos vienos kitoms pristatė per 
šiuos mokslo metus vykdytas veiklas bei įgyvendintus 
projektus.● 

 



Miesto parkai yra svarbi rekreacijos dalis. Didesnė 
augalų bei gyvūnų įvairovė svarbi ne !k pačios 
ekosistemos tvarumui, bet ir visuomenės gamtos 
pažinimui. Tačiau pastaruoju metu vis dažniau 
pastebima, kad jauno amžiaus žmonės labai silpnai 
atpažįsta mus supančius augalus. 

Gegužės 24 d. TB1 kl. mokiniams vyko biologijos (lauko 
prak!kos) pamoka „Biologinė įvairovė“. Mokiniai 
naudodami kvadrato metodą bandė nustaty! Didž-
dvario parko žolinių augalų biologinę įvairovę. Naudo-
damiesi „Google lens“ ir „iNaturalist“ programėlėmis, 
mokiniai sėkmingai sugebėjo atpažin! ir iden!fikuo! 
15 skir!ngų žolinių augalų rūšių bei juos suklasifikuo! 
pagal mokslinę sistema!ką. Susisteminę rezultatus, 
mokiniai diskutavo, kaip šis kvadrato metodas gali bū! 
pritaikomas ki!ems ekologiniams tyrimams, ką gau! rezultatai parodo apie parko ekologinę būklę, kodėl yra svarbu 
išsaugo! kuo didesnę biologinę įvairovę, kodėl svarbu pažin! mus supančią aplinką. ● 

BIOLOGIJOS PAMOKA „BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ“ 
AIDAS BERTULIS, BIOLOGIJOS MOKYTOJAS 

 



Nagrinėdami Šatrijos Raganos  biografiją sužinojome, 
kad dešimtme" ji gyveno ir savo namais laikė Užven-
tyje esan" dvarą. Kadangi atstumas iki Užvenčio ne-
didelis, lietuvių kalbos mokytoja Živilė Muzikevičiūtė 
pasiūlė mums vyk! ir susipažin! su rašytoja ir jos 
aplinka iš arčiau. Norite sužino!, kas įvyko toliau? 

Ogi mes pritarėme mokytojos idėjai ir gegužės 30 d. 
nuvykome į Užven". Ten mus pasi!ko kraštotyros 
muziejaus darbuotoja, kuri ir supažindino su 
rašytojos gyvenimu. Sužinojome, kaip Šatrijos Ragana 
susipažino, bendravo su Povilu Višinskiu, kaip ji 
stengėsi gerai išmok! lietuvių kalbą ir to mokė vietos 
gyventojų vaikus, ką ji veikdavo laisvalaikiu. Iš visų 
pasakojimų pasidarė aišku, kad ji – altruis!ška 
asmenybė. Taip pat darbuotoja mums parodė 
Užvenčio mokinių sukurtą filmuką apie Užventyje 
gyvenusius ir Lietuvai nusipelniusius asmenis. Ne !k 
apžiūrėjome muziejų, bet ir pasigaminome po litą. 
Buvo įdomu pamaty!, kaip seniau buvo gaminami 
pinigai. 

Pasirašėme svečių knygoje – palikome pėdsaką apie 
savo apsilankymą. Be abejo, pasivaikščiojome Šatrijos 
Raganos takais, pasigrožėjome liepų alėja, malūnu, 
kriokliu, Užvenčio tvenkiniu. Gamta mus be galo 
sužavėjo, joje jautėmės esantys arčiau rašytojos. 

Tai buvo pa! geriausia pasku!nė pavasario lietuvių 
kalbos ir literatūros pamoka! ● 

VARLIUKAI KELIAUNINKAI VYKSTA Į UŽVENTĮ! 
LĖJA MARGYTĖ IR EMA ANDRIJAUSKAITĖ, III KL. MOKINĖS  

 



Birželio 10 d. IG ir IIG klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus TECH 
inicijuojamo projekto „Atei!es inžinerija“ pavasario sesijos 
projek!nių darbų pristatyme. Šioje sesijoje mokiniai pristatė 
savo projek!nius darbus  pasirinktos tema!kos sekcijose: 
„Virtualiosios valiutos: Bitkoinai“ (konsultantas, Vilniaus 
VGTU lektorius Tomas Pečiulis) ir  „Atei!es miestas: aplinkos 
apsauga“ (konsultantė, Vilniaus VGTU doc. dr. Eglė Marčiulai-
!enė). 

IIG klasės mokinių – Mykolo Kazanavičiaus ir Viliaus Beržinio 
– baigiamasis projek!nis darbas „Kriptovaliutos DG-coin 
kūrimas“ buvo pripažintas  geriausiu tema!kos „Virtualiosios 
valiutos: Bitkoinai“ darbų konkurse gimnazijų kategorijoje. 
Mokiniai apdovano! diplomais ir Vilniaus TECH simbolikos 
prizais. ●                     

„KRIPTOVALIUTOS DG-COIN KŪRIMAS“ – GERIAUSIAS BAIGIAMASIS 
PROJEKTINIS DARBAS  

VIRGINIJA  SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA, RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

 



Gegužės 30 d. JA Titan finalo dalyviai ir nugalėtojai buvome pakvies! į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją bei į Lietuvoje esan" tarptau!nės rei!ngų agentūros Moody’s biurą. Pirmą kartą turėjau galimybę 
gyvai  pabendrau! su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. 

Ministerijoje ne !k gavome padėkas už pasiekimus verslumo čempionate, nuoširdų palinkėjimą, kad visos mūsų 
idėjos išsipildytų, bet ir po mažą dovanėlę prisiminimui. Juk ne kasdien turi galimybę išgirs!, ką ministrai veikia visą 
dieną,  pasidalin! savo socialinio verslo idėja! 

Kita išvykos dalis vyko Moody’s ofise, susipažinome su kompanijos veikla. Supratome, kad rei!ngas svarbus ne !k 
įmonei, bet ir valstybei. Pamatėme, kaip atrodo moderni biuro aplinka, sužinojome, kad joje  dirba 22 šalių piliečiai, 
administracijoje atstovaujamos  įvairios rasės, tautybės, lytys. Tai, be jokios abejonės, LGBTQ draugiška aplinka. 
Turėjome galimybę pasiteirau! apie prak!kos atlikimą šioje kompanijoje. 

Esu dėkinga už šias galimybes, kurias mums suteikė dalyvavimas JA Titan čempionate. ●                     

JA TITAN ČEMPIONATO NUGALĖTOJAI 
GABIJA PLUNGYTĖ, IIP KL. MOKINĖ  



ŠIAULIŲ KRAŠTO VAIKINŲ 
MATEMATIKOS OLIMPIADA-

KONKURSAS 

I kl. grupėje 
Cirino Lukas Di Bianca, IG kl. mokinys,  

užėmė I vietą.  
Mokytoja Irena Šukienė 

 

III–IV kl. grupėje 
Faustas Kuliušas, IIID kl. mokinys, užėmė I vietą.  

Mokytoja Aistė Venclovienė  
 

Povilas Pliuskus, IV kl. mokinys, – III vietą.  
Mokytojas Eugenijus Buivydas ● 

LIETUVOS MOKINIŲ 
EKONOMIKOS IR VERSLO 

OLIMPIADA 

TB1 kl. mokinys Paulius PastoraiEs 
užėmė III vietą. 

 

Mokytoja Diana Virbickaitė ● 

KONKURSAS „OLYMPIS“ 

EUGENIJUS BUIVYDAS, MATEMATIKOS MOKYTOJAS  

Mokslo metai juda link pabaigos, o konkursas „Olympis”, kuris 
vyksta du kartus per mokslo metus, pasibaigė. Noriu pasidžiaug! 
savo mokiniais, kurie aktyviai dalyvavo Rudens ir Pavasario 
sesijose. Jie sprendė ne !k matema!kos dalyko uždavinius, 
tačiau  atliko ir kitų mokomųjų dalykų užduo!s. 
Buvo visko: džiaugsmo ir nusivylimo, nerimo ir laiko stokos. 
Vadovaujan!s varžybų principu, kartais savarbu sudalyvau!, o ne 
laimė!.  

Keleto dalyvavusių mokinių mintys apie konkursą: 

Matas Gabriūnas, IIS kl. mokinys: „Užduotys buvo įdomios, gaila, kad negalėjau pasi�krin� rezultatų. Savo rezultatais 
esu nusivylęs, �kiuosi kitą kartą surink� daugiau taškų“. 

Kornelija Liogytė, IIS kl. mokinė: „Dalyvavau Rudens ir Pavasario sesijose. Tikrai nesigailiu. Užduotys buvo naudingos, 
kūrybiškos ir įdomios. Tikrai rekomenduoju kiekvienam mokiniui“. 

Emilija Ivanauskaitė, IIS kl. mokinė: „Aš dalyvavau abiejose sesijose. Mane nustebino, kad buvo leista pasirink� sau pato-
gų laiką rašy�. Be to, nustebino kūrybingos užduotys bei rezultatų pateikimas. Iš karto gavau atsakymą, kiek surinkau 
taškų“. 

Vytautas Ivanauskas, IP kl. mokinys: „Rudens sesija buvo lengvesnė nei Pavasario. Tai parodė ir mano surinktų taškų 
skaičius. Kitais metais ruošiuosi dalyvau� „Olympis“ konkurse. Visai smagu pasi�krin� įgytas žinias“. 

Gvidas Jurgai�s, IP kl. mokinys: „Manau buvo verta dalyvau�. Pasi�krinau žinias, pasikartojau ir prisiminiau praeitas te-
mas ir sužinojau kelis naujus dalykus“. ● 

KONFERENCIJOJE „JAUNASIS  
TYRĖJAS IŠMANIAJAI VISUOMENEI“ 
GVIDAS KULIKAUSKAS, TB1 KL. MOKINYS  

Gegužės 11 d. dalyvavau konferencijoje „Jaunasis tyrėjas išma-
niajai visuomenei“ (informa!kos ir inžinerijos sekcija). Ši kon-
ferencija man pasirodė gana įdomi ir labai informatyvi. Joje pri-
stačiau savo ilgalaikį projektą apie duomenų saugumą, t. y. su-
kurtą teksto šifravimo programą. Dauguma konferencijos dalyvių 
buvo universiteto studentai, kurie pristatė savo magistro ar 
bakalauro darbus, tad turėjau galimybę išklausy! !krai rimtų 
darbų. Manau, mano dalyvavimas šioje konferencijoje padės 
man ir ateityje, kadangi gavau ne !k atsiliepimų apie savo 
projektą, bet ir sužinojau, kaip pristatomi !riamieji darbai. 
Manau, kad visi, galintys dalyvau! tokiose konferencijose, turėtų 
išbandy! savo jėgas, nes tai neįkainojama pa!r!s. ● 



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras!ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Gegužės 4 d.  IIS kl. mokinės: Ema Gilvičiūtė, Ugnė Ivanovaitė ir Emilija Ivanauskaitė, dalyvavo Lietuvos Laisvosios rinkos 
ins!tuto organizuojamo projekto „Laisvės debatai“ atrankiniame ture. Merginos debatavo su J. Janonio gimnazistais. 
Debatų tema – „Ar reikia mokyklose uždraus! nesveiką maistą“. 

Didždvarietėms teko nelengva užduo!s: jos  buvo neigiančios šį teiginį, tad teko gerai apgalvo!, kokius argumentus 
pateik!. Džiugu, kad mokinės puikiai atstovavo savo pozicijai,  patobulino viešojo kalbėjimo įgūdžius, argumentavimo bei 
kri!nio mąstymo kompetencijas. 

Mokines debatams ruošė e!kos mokytoja Oksana Lukšaitė. ● 

LAISVĖS DEBATUOSE 

Gegužės 14–15 dienomis kartu su kitomis DofE sidabro grupės dalyvėmis leidomės į suplanuotą bandomąjį žygį 
Kurtuvėnų regioniniame parke. Prieš žygį visas mus aplankė nelauktas svečias – jaudulys. Nepaisant to, jog dvi komandos 
dalyvės  buvome įveikusios žygius bronzos ženkleliui gau!, tačiau nerimo netgi patyrusioms nes!go. Žygiui ruošėmės, jį 
planavome !krai ne vieną mėnesį, jo !krai laukėme. 

Kelias tolimas, kuprinės sunkios, spaudžiančios pečius, o prieš akis daugiau nei 30 kilometrų, kuriuos privalėsime įveik! 
stebėdamos augalus. Iš pradžių net negalėjau pa!kė!, jog jau einame ir kad jau viskas prasideda. Pirma žygio diena 
praėjo greitai. Vakarop stovyklavietėje pasistatėme palapines, užkandome ir  plepėjome įvairiomis temomis. Sėdėdamos 
prie stalo ir besigrožėdamos nuostabiais gamtos vaizdais, kiek nustebome, kai  pamatėme kelias lapes, prabėgančias 
visiškai šalia. 

Pabus! su bundančiais ir čiulbančiais paukščiais yra !esiog gera. Tačiau antroji diena sudė!ngesnė. Vakarykštė energija 
kažkur buvo trumpam pasislėpusi, bet vėl viskas stojo į vietas, kai pradėjome ei!. Kai pasiekėme galu!nį tašką, 
pamiršome visą savo nuovargį ir visus sunkumus. ●  

SIEKIAME DOFE SIDABRO ŽENKLELIO 

KOTRYNA VILČIAUSKAITĖ, IG KL. MOKINĖ, DOFE SIDABRO ŽENKLELIO GRUPĖ    


