
 

ANNUAL IB MEET 

Diena „Bet kas, k ne kuprinė“ 
                 12 psl. 

„Atkurk Lietuvos istorinę nuotrauką” 
                          16 psl. 

 STEM veiklos gimnazijoje 
                            22 psl. 

Gruodžio 27 d. vyko kasme�nis TB dip-
lomo programą baigusių gimnazistų 
susi�kimas. Šiemet šis susi�kimas buvo 
išskir�nis, nes jame dalyvavo net dvi 
laidos – 14-oji ir 15-oji.  

Renginį „Annual IB meet“ organizavo 
�ek esami TB klasių mokiniai, �ek TB 
diplomo programos alumnai. Renginį 
vedė DG IB Alumni  klubo atstovas 
Martynas Jaugelavičius, baigęs šią 
programą 2015 m. Susirinkusius pa-
sveikino gimnazijos direktorius Vitalis 
Balsevičius, kuris pasidžiaugė gausiu 
dalyvių būriu ir tuo faktu, kad šiemet 
pavyko susi�k�, juk praėjusiais metais 
dėl pandemijos ribojimų to padary� nepavyko. 

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet buvo įteiktos IB Alumni premijos. Jas už išskir�nius akademinius pasiekimus, įvairiapusę CAS 
veiklą gavo Goda Katkutė ir Armandas Kondroška,  14-osios IB laidos mokiniai.  Armandas bendramokslių vardu pasakė 
kalbą, kurioje šmaikščiai pasidalijo TB  išgyvenimo sėkmės receptais. 

VALERIJA TARASIUK IR ROSITA MIEŽYTĖ, TB2 KL. MOKINĖS  

Nukelta į 2 psl. 



 

Atkelta iš 1 psl. 
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Lietuvių kalbos  mokytoja Janina Dombrovskienė paruošė refleksiją apie tos laidos mokinius, jų pasiekimus, pandemijos 
laikotarpį ir išgyventus sunkumus. Nors šios laidos mokiniai nelaikė baigiamųjų egzaminų, bet jų akademiniai pasiekimai 
puikūs, o tai, pasak mokytojos, buvo jų sistemingo, atsakingo ir kruopštaus mokymosi rezultatas. Apie mokinių pasiekimus 
kalbėjo ir anglų kalbos mokytoja Tatjana Sviatkina. Ji pasidžiaugė tuo, jog visus (ir esamus, ir buvusius) TB mokinius jungia 
nematomas ryšys ir bendros patirtys. Karolis Sniečkus, 15-osios laidos mokinys, prisiminė vienus nuotolinio mokymosi    
metus ir ilgai puoselėtą viltį, kad ir jiems nebus egzaminų sesijos, tačiau kai tai nenutiko, pasidžiaugė savo ir bendraklasių 
pasiekimais. 

TB diplomo programos koordinatorė Rima Tamošiūnienė kartu su Martynu  Jaugelavičiumi įteikė TB 15-osios laidos 
mokiniams programos baigimo diplomus. Koordinatorė akcentavo, kad  net 18 mokinių iš dalykų, kuriuos mokėsi 
aukštesniuoju lygiu, surinko 18 septynetų. 

Diplomų įteikimo ceremoniją vainikavo tradicinis susirinkusiųjų fotografavimasis. ● 



 

REITINGAI 2021 
Šių metų  žurnalas „Rei�ngai“ pristatė naujausius ugdymo įstaigų rei�ngus. Vienas kriterijų ver�nant gimnazijas, buvo 
abiturientų įstojimas į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Iš viso buvo ver�ntos 368 gimnazijos, ku-
rių abiturientai  laikė valstybinius brandos egzaminus. Deja, ir vėl tarptau�nio bakalaureato diplomo programos moki-
niai liko nuošaly, o juk net 18 darbų įver�n� puikiai. 

Didžiuojamės abiturientų ir mokytojų darbo rezultatais. Gimnazija patenka į šalies 50-uką, nes geriausiai išmoko lietuvių 
k., anglų k., fiziką, chemiją ir biologiją, pagal olimpiadų rezultatus patenka į  šalies gimnazijų 100-uką! 

„Rei�ngai“ pristatė daugiau nei 260 mokytojų, kurie geba puikiai dirb� su skir�ngų gebėjimų mokiniais. Džiugu, kad mo-
kytojais šviesuliais įvardytos net trys mūsų mokytojos: Janina Dombrovskienė, lietuvių k. mokytoja, Irena Šukienė,   
matema�kos mokytoja, ir Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja.●    

ŠIAULIŲ ŠVIETIMO CENTRO APDOVANOJIMAI 

Pirmąkart Šiaulių Švie�mo centras 
gruodžio 22 d. miesto pedagogus pa-
kvietė į susi�kimą su Kalėdų seneliu. 
Džiugu, kad apdovano� net keturi 
mūsų gimnazijos pedagogai. 

Nominacija „Metodinės veiklos inova-
tyvumas 2021“ įteikta direktoriaus 
pavaduotojoms Audronei Saldauskie-
nei ir Romualdai Pupinytei. 

Nominacija „Skvarbus eksper�nis 
žvilgsnis 2021“ – direktoriaus pava-
duotojai Daivai Trijonienei. 

Nominacija „Metodinės veiklos pro-
veržis 2021” – IT mokytojai Daivai  
Bukelytei. ●    



 

KALĖDINĖ KOLEKTYVO EDUKACINĖ IŠVYKA 

Artėjant gražiausioms metų šventėms, gruodžio 17 d. Didždvario gimna-
zijos kolektyvas išvyko į Vilnių. Kelionės �kslas – edukacija „Kūrybiškas 
santykis su tradicijomis ir kultūra“ MO muziejuje ir, be abejo, noras pa-
maty� šven�škai pasipuošusią sos�nę. 
 
Muziejuje apžiūrėjome fotografijos parodą „Permainų šventė“, kuri dau-
gumą mūsų nukėlė į jaunystės metus. Fotografijose užfiksuotos valstybi-
nės, ideologinės, religinės, masinės ir asmeninės šventės. Fotografavimo 
ritualas įtvir�na šventės dalyvių tarpusavio ryšius, o nuotrauka garantuo-
ja jų ilgaamžiškumą. Parodoje demonstruojami įvairių kartų lietuvių fo-
tografų ir šiuolaikinių menininkų darbai. Meninę fotografiją papildė do-
kumen�nė medžiaga apie subkultūras: nuo hipių iki dabar�nių jaunimo 
judėjimų. Būtent subkultūros pasižymi auten�ška švenčių kultūra ir al-
ternatyviomis jos formomis. Parodoje apie šventes buvo pasakojama 
įvairiais būdais: pristatant dokumen�nę vaizdo ir garso medžiagą, foto-
grafijas bei tarpdisciplinius kūrinius. Džiugu, kad nebuvome pasyvūs 
klausytojai ir gidei pateikėme ne vieną klausimą. 
 
Žvelgdami į tarptau�nės parodos „Jaunojo tapytojo prizas“, vieno svar-
biausių meno renginių Bal�jos šalyse, darbus, buvome kiek šokiruo�. 
Konkursas orientuotas į meninį išsilavinimą turinčius ar jo siekiančius 
kūrėjus iki trisdešimt metų. Deja, nė vienas neatspėjome, kuris darbas 
buvo paskelbtas laimėtoju.  Taigi, edukacija vieniems pa�ko, ki�ems nelabai, bet svarbiausia, kad nė vienas neliko abejin-
gas. 
Kupini įspūdžių ir naujų idėjų vaikš�nėjome po šven�nį Vilnių, jo senamiesčio gatveles, aplankėme Rotušės ir Katedros eg-
lutes. Įsi�kinome, kad sos�nės eglė �krai nuostabi, ypač sutemus. ●    

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  

 



Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptau�nė an�korupcijos diena. Ji skirta atkreip� dėmesį 
į įvairiuose valstybės sektoriuose plintančią korupciją ir paska�n� žmones užkirs� jai kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio 
šalyse rengiami minėjimai, akcijos, demonstracijos, diskusijos apie juridinių ir privačių asmenų teises bei korupcijos atve-
jus. Įvairių šalių televizijos (taip pat ir Lietuvos) šia tema transliuoja dokumen�nius filmus, publicis�nes laidas. 

IG, IP ir IIA klasių gimnazistai per pilie�škumo pamokas kūrė piešinius minėta tema bei diskutavo apie tai, kurios Lietuvos 
gyvenimo sritys yra labiausiai korumpuotos ir kaip to būtų galima išveng�. ●  

GRUODŽIO 9-OJI – TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA 
ASTA ANDŽIUVIENĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  

 

Spalio 25 d. – lapkričio 22 d. vyko 9–12 klasių mokinių kon-
kursas „Skaidrumą kuriame kartu“, kurį inicijuoja Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų Tarnyba (STT). Konkurso 
�kslas – ugdy� an�korupcines mokinių nuostatas, ska�n� 
aktyviai domė�s savo, kaip piliečio, vaidmeniu, valstybės ir 
pasaulio situacija, perpras� svarbiausius skaidrumo princi-
pus, kurie yra s�prios, teisingumu ir pasi�kėjimu grįstos 
valstybės pagrindas. 

Konkurso metu mokiniai buvo pakvies� atlik� dvi užduo�s: 
individualiai išspręs� testą ir kartu su bendraklasiais atlik� 
prak�nį-kūrybinį darbą. 

Didždvario gimnazijai atstovavo IIM klasės mokinių sukur-
tas filmas, apie kurį buvo pasakyta, kad tai  aktualus, atkrei-
pian�s dėmesį į esamą problemą visuomenėje kūrinys.  

Gruodžio 21 d. į gimnaziją atvyko Rita Šikšnienė, Šiaulių STT 
an�korupcinio švie�mo skyriaus vyr. specialistė, kuri pasi-
džiaugė mokinių aktyviu dalyvavimu, kūrybiškumu ir atsa-

kingu požiūriu į problemą ir įteikė mokiniams ir mokyto-
joms apdovanojimus. 

Dalyvau� šiame konkurse mokinius paragino anglų kalbos ir 
e�kos mokytojos:  Rūta Alminienė ir Rima Tamošiūnienė.●  

KONKURSAS „SKAIDRUMĄ KURIAME KARTU“ 



Gruodžio 5 d. Tarptau�nės savanorių dienos proga įvyko renginys „Savanorystės spalvos“, kurio metu buvo apdovano� 
Lietuvos savanoriai ir savanorystės iniciatyvos. 

Renginį organizavo VšĮ „Socialinis veiksmas” kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija bei Jaunimo reikalų departamentu. Apdovanojimų pagrindinis rėmėjas – Aktyvių piliečių fondas. Kandidatus nomi-
navo Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas, ne pelno 
siekiančios organizacijos, bendruomenių lyderiai ir savanorystės srityje veikiantys piliečiai. 

Jaunimo reikalų departamentas šiuose rinkimuose įsteigė nominaciją „Už ilgalaikės savanorystės ska�nimą Lietuvoje“ bei 
komisijai pristatė tris nominantus, vienas jų – Šiaulių Didždvario gimnazija. Mokykla nominuota įver�nus, jog savo dar-
bais, iniciatyvomis prisideda �ek prie Jaunimo savanoriškos tarnybos programos, �ek prie Europos Solidarumo korpuso 
projektų kokybiško įgyvendinimo, ne vien priimdama nacionalinius bei tarptau�nius savanorius, bet ir prisiimdama as-
meninę atsakomybę – teikdama metodinę pagalbą ir iš�esdama pagalbos ranką kitoms organizacijoms. 

Dėkojame už Jūsų prasmingus darbus, kuriais prisidedate prie ilgalaikės savanorytės ska�nimo Lietuvoje, esate pavyzdžiu 
ki�ems ir tariame ačiū, kad esate su mumis! 

Sandra Gaučiūtė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės jaunimo poli-
$kos projektų ir programų vadovė ●  

 

Gruodžio 1 d. TB1 klasės mokinius paminė�  pasaulinės 
AIDS dienos pakvietė žinojimo teorijos mokytoja, 
TBDP  koordinatorė  Rima Tamošiūnienė ir biologijos  mo-
kytojas Aidas Bertulis. Pamokos pradžioje mokytojai organi-
zavo diskusiją „Ką aš žinau apie AIDS/ŽIV?“, kurios metu 
mokiniai pripažino, kad žino nelabai daug, nes šiuo metu 
pasaulinė Covid-19 pandemija užgožė daugelį kitų su svei-
kata susijusių  problemų. Kita vertus, pamokos �kslas ir 
buvo sužino�, kas yra AIDS/ŽIV bei kokie yra mokslo pasie-
kimai įveikiant šį virusą. 

Pamokoje dalyvavo TB‘2 laidos alumnė Gabija Morkūnaitė, 
kuri šiuo metu dirba NVO „Penta Founda�on“ (Paduja, Itali-
ja). Trumpai pristačiusi mokiniams savo pa�rD, įgytą mo-
kan�s pagal TBDP mūsų gimnazijoje, savanoriaujant metus 
Čekijoje. Gabija pakvietė mokinius pažiūrė� video filmą, 
pasakojanD  AIDS tyrinėjimų istoriją pasaulyje ir Penta orga-
nizacijoje. 

Po peržiūros mokiniai aptarė pateiktą informaciją. Viena          
jų – kad jau yra sukur� medikamentai, kurie sustabdo 
AIDS/ŽIV ligos pli�mą, o tai sudaro galimybę ŽIV infekuo-
tam žmogui jaus�s sveikam, gyven� pilnaverD gyvenimą ir 
nebijo�, kad gali užkrės� kitus ar perduo� virusą savo pali-
kuonims. Be to, Gabija papasakojo apie mokslinius tyrimus, 

vykdomus jau 30 metų. 

Mokiniai parengė trumpą video padėką mokslininkams bei 
tyrėjams, kurie nenuilstamai dirba tam, kad pasaulis būtų 
sveikesnis ir saugesnis 

hWps://brighterfuture.capsule.video. 

O man įstrigo vieno mokinio min�s: „Aš �ek daug šiandien 
sužinojau ir supratau apie AIDS/ ŽIV. Tikiuosi, kad covid vi-
rusui įveik� neprireiks 30 metų!“.●  

INTEGRUOTA PAMOKA SKIRTA PASAULINEI AIDS DIENAI PAMINĖTI 
RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  



 

Kas yra advento vainikas ir kokia jo prasmė? 

Pirmą kartą advento vainikas buvo uždegtas Vokietijoje, Hamburge, XIX amžiuje. Anuomet mieste buvo labai daug 
našlaičių, miegojusių miesto gatvėse. Vienas jaunas pastorius tais vaikais ėmė rūpintis, o 1838 m., trokšdamas 
laikotarpiui suteikti daugiau sakralumo, sugalvojo, jog nuo advento pradžios kiekvienas vaikas kasdien uždegs po 
žvakutę. Šis ritualas įgijo pavadinimą – Žvakių šventė. Nuo 1851 m. atsirado tradicija vainiką primenantį ratą puošti 
eglišakiais. Nestebina ir tai, kad vainiko idėja patiko daugeliui žmonių, todėl ji, žinoma, paplito ir šeimose. Tačiau atsirado 
problema – juk vainiką su 24 žvakutėmis galėjo priglausti tikrai ne visi namai, todėl 24 žvakes pakeitė 4 – kiekvienai 
advento savaitei. 

O ar žinote, kad žvakutėms keliami reikalavimai  jų spalvai? Jau anuomet buvo priimta, kad trys iš keturių žvakių buvo 
violetinės, o ketvirtoji – rožinė. Violetinės siejamos su atgaila, o štai rožinė – džiaugsmu. Advento vainikas yra simbolis. 
Kadangi jis apskritimo formos, o pastarasis nuo seno siejamas su amžinybe, vienybe, metų ciklu, tai tokia simbolika pri-
skiriama ir advento vainikui. Negana to, jis yra žiedo formos, o žiedas reiškia ištikimybę – šią simboliką perima ir advento 
vainikas. Būtent dėl simbolikos ir yra labai svarbu, kad jis išlaikytų klasikinę apskritą formą ir netaptų tiesiog eglišakių, 

 

PIRMOKŲ GRUODIS 

JURGITA DEMBINSKIENĖ, KURATORĖ 

PIRMOKŲ KALĖDINIAI VAINIKAI  



 

Per netradicines klasių valandėles pirmokai mokėsi gaminti kalėdinius žaisliukus eglutei. Daug kruopštumo, atidumo 
pareikalavo kiekvienas etapas: kantriai reikėjo priklijuoti snaiges prie poliesterio burbulo, tada padabinti juostele, atidžiai 
tapšnoti kempinėle  dažus, ilgokai džiovinti, padengti aukso ar sidabro dulkėmis, įsegti kaspinėlį ir pakabinti ant virvelės. 

Kiekvieno namuose eglutės pasipuošė rankų darbo kalėdiniais žaisliukais. ●  

NETRADICINĖ PAMOKA „BURBULO GAMYBA“  

„Kaip popierinėmis rankomis priversti suktis Vitruvijaus žmogų? Kas rūksta iš René Magritte (ne)pypkės?“ (Šiaulių dailės 
galerija). Gifų kūrybinėse dirbtuvėse gimnazistai dekonstravo žinomų meno kūrinių personažus ir objektus bei suteikė 
jiems naujų gyvybės formų. Judančių skaitmeninių iliustracijų dirbtuvių metu dalyviai susipažino su Gifų (grafinių vaizdų 
saugojimo formatas) kūrybiniu procesu bei pritaikymu šiuolaikiniame mene ir medijose. Tai tarsi trumpi filmukai arba 
judantys paveikslai, kuriuos bandė sukurti ir patys mokiniai. 

Smagios buvo kūrybinės dirbtuvės ir MO muziejaus paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“. ●  

NETRADICINĖ PAMOKA  DAILĖS GALERIJOS „GIF’Ų DIRBTUVĖSE”  



 

Šiuolaikiniams žmonėms, ypač vaikams ir jaunimui, 
telefonas tapo labai svarbia gyvenimo dalimi. 
Įsivaizduokite, kad savo išmanųjį palikote namuose. 
Jaučiatės nejaukiai, tiesa? Šiandien telefonas yra universali 
informacijos gavimo, perdavimo, bendravimo priemonė. 
Komunikacija – neatsiejama mūsų kultūros dalis. Siekiant 
atskleisti įdomią  telefonijos istorijos raidą, komunikavimo 
kultūrą,  parodyti industrinį telefonų dizainą, jų estetiką, 
telefonijos muziejuje organizuojamos edukacijos  įvairaus 
amžiaus mokiniams. 

Edukacija vyko muziejaus ekspozicijos salėje, 
atspindinčioje telefonijos vystymosi istorinę raidą. Vaizdi 
aplinka leido geriau suprasti laikmečių specifiką, produkto industrinį dizainą, estetiką, praeities žmonių komunikavimo 
galimybes, pajausti  jų dvasinį ir materialųjį pasaulį. 

Suteiktos žinios (žmonių  gyvenimas  iki ir po  telefono  išradimo,  informacijos, pagalbos perdavimo  signalai, VoIP 
sistema, balso signalų perdavimas internetu) padėjo mokiniams palyginti senovinių ir dabartinių telekomunikacijos 
priemonių galimybes, bendravimo telefonu kultūrą, įvertinti industrinio dizaino kaitą, telefonų funkcines galimybes, jų 
įvairovę. 

Edukaciniame užsiėmime metu mokiniai išbandė senovinių telefonų veikimą, išbandė „virvės telefoną“, aptarė filmus, 
naujos kartos telefonijos galimybes, atliko kitas smagias ir įdomias veiklas. ●  

NETRADICINĖ PAMOKA „DEBESŲ TELEFONIJA“  

 



BETLIEJAUS TAIKOS UGNIS 

Gruodžio 23 d. skautų atstovai sveikino gimnazijos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis ir dalijosi Betliejaus taikos 
ugnimi. 

Betliejaus taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Ji buvo pradėta radijo ir televizijos transliuotojo 
ORF iniciatyva 1986 m. Austrijoje, Linco mieste. Idėja kilo socialinės paramos akcijoje „Šviesa tamsoje“. Kasmet išrenkamas 
vaikas, kuris iš Austrijos keliauja į Pales�ną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu specialioje kapsulėje, transportuojama 
į Vieną. Iš pradžių ugnis yra pla�nama po visą šalį, o vėliau ir po Europą. Šią Betliejaus Taikos Ugnies nešimo užduoD visose 
šalyse atlieka tų valstybių skautai.●   

 BALTŲ KELIU 

Gruodžio 22 d. IIP klasės mokiniai kartu su lietuvių 
kalbos mokytoja Jūrate Stanceliene lankėsi buvusio 
„Žiburio” knygyno patalpose įsikūrusiame interak-
tyviame baltų kultūros pažinimo centre „Baltų ke-
lias”. 

Edukacijos vieta sužavėjo tuo, kad  ji visiškai skiria-
si nuo mums įprastų muziejų. Savo žinias pratur�-
nome klausydami muziejaus darbuotojo pasakoji-
mo, žaisdami įvairius interaktyvius žaidimus, dėlio-
dami dėliones, fotografuodamiesi bei ieškodami 
atsakymų į iš anksto mokytojos paruoštas  užduo-
�s. Dirbome komandomis, todėl darbas buvo ypač 
sklandus ir nuotaikingas. Sužavėjo tai, jog centre 
viską: keramikos paviršius, audinius, grūdus, sten-
dus, galima lies�. 

Smagu, jog šiais 2021-aisiais metų pasku�nę gim-
tosios kalbos pamoką galėjome praleis� netradici-
nėje aplinkoje ir susipažin� ar praplės� žinias apie 
savo krašto buiD, papročius ir tradicijas tokiu įdo-
miu būdu. Kaip mokytoja sakė, kiekvienas iš mūsų 
esame atsakingi už tai, kad tautos kultūra, papro-
čiai ir tradicijos būtų išsaugotos ir perduotos atei-
nančioms kartoms. ●   

JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 



 

Miela Didždvario gimnazijos bendruomene, mokyklos savivalda Jus nori pasveikinti su šventėmis!  
Linkime vilties ir įkvėpimo naujiems darbams, meilės ir šilumos!  

Tegul namuose, kur jauku ir šilta, netrūksta daug juoko ir šypsenų!  
Lai skamba gražiausios dainos, vyrauja ramybė ir taika.  

Linkime, kad 2022 metai Jums būtų atradimų ir stebuklų metai!  
Linksmų, turiningų, įdomių, prasmingų šv. Kalėdų ir Naujųjų metų! ●  

Nuotraukos: Gabijos Domarkaitės 



 

Gruodžio 23 d. gimnazijoje surengta diena „Bet kas, tik ne kuprinė“. 
 

Sveikiname šios dienos originaliausius:  
Sinajų Balčiūną, Vilių Gelažių, Emilijų Daubarą kartu su Kotryna Bagavičiūte ir Aleksu Papreckiu!  

 

Ačiū už dalyvavimą ir puikias idėjas! ●  

Nuotraukos: Gabijos Domarkaitės 



Labai džiugu, kad po ilgos pertraukos, gruodžio 3 
d., mūsų kuratorė Danguolė Kukla mums suorgani-
zavo puikią, kupiną įspūdžių, naujų potyrių, nuoty-
kių  edukacinę išvyką į Kauną. Tiesa, teko palūkė� 
autobuso, tad turėjome puikaus laiko susimojuo� ir 
persimes� keliais mielais žodžiais. 

Kauną pasiekėme, rodos, akimirksniu. Pirmoji mūsų 
stotelė buvo Kipro Petrausko, garsaus tarpukario 
Lietuvos operos solisto, namai, kuriuose dabar įkur-
tas muziejus. Pasiskirstę į kelias grupeles dalyvavo-
me edukacijose. 

Pirmoji edukacija – vardinio muilo gamyba. Patys 
išbandėme, kaip galima greitai ir, laikan�s ano me-
to gamybos principų, nesunkiai pasigamin� muilo. 
Antroji edukacija –  pasivaikščiojimas po auten�š-
kai išsaugotas jo namus. Kruopščiai išlaiky� iki 
smulkiausių detalių namai nukėlė mus į tarpukario 
Lietuvą, o šiuolaikiniai stendai buvo užgož� įspū-
dingų to laiko baldų, meno dirbinių. Trečioji eduka-
cija – tuome�niai operos ir baleto teatro rūmai. 
Žinoma, jų jau nebėra, tačiau tame muziejuje yra 
kambarys – „rūmai“. Ten sužinojome apie anuome-
�nę kultūrą, menininkų gyvenimo būdą, aprangą, 
spektaklius, išgirdome įdomių istorijų. 

Pačiame miesto centre, prie Šv. Mykolo soboro, 
susi�kome su edukatorėmis, kurios paruošė mums 
pažin�nę programą po miesto centrą. Ši maža eks-
kursija buvo kitokia: niekas mums nepasakojo, nie-
kur  nevedžiojo, viską sužino� ir suras� turėjome patys. Vėl susiskirstėme į grupes ir, gavę specialias programėles, vaikščiojo-
me po centrą ir su žemėlapiu bandėme ras� nurodytus objektus. Varžėmės tarpusavyje, kuri komanda pirmoji aplankys visas 
vietas. 

Turėdami laisvo laiko, vaikš�nėjome po Kauno senamiesD. Vieni ėjo apžiūrė� Kauno kalėdinės eglutės, ki� pavalgy�, tre� 
šiaip vaikš�nėjo. 

Kelionė autobusu namo buvo smagi – muzika, dainos ir juokas liejosi laisvai. 

Viską apibendrinęs, galiu pasaky�, kad kelionė buvo ir smagi, ir įdomi. Pamatėme ne �k jau senokai matytą Kauną, bet pajuto-
me, koks gražus tarpusavio ryšys mus sieja.●       

ILGAI LAUKTA KELIONĖ 
VILIUS KLIMAVIČIUS, III KL. MOKINYS  
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 Vytauto Didžiojo universitete mokiniai praleido visą popietę ir  susipažino 
su  studijų programomis, priėmimo ir mokymosi sąlygomis.  

Klausėsi  VDU darbuotojų, studentų pasakojimų apie galimybes įgy�          
vieną ar kitą profesiją.  



 

KALĖDINĖ MUGĖ „KALĖDOS GRĮŽTA – EXPO 2021“ 

Kad Kalėdos būtų �krai įsimin�nos, 
verta apsilanky� „Lietuvos Junior 
Achievement“ kalėdinėje mugėje 
„Kalėdos grįžta – eXpo 
2021“.  Gruodžio 11 dieną, šešta-
dienį, net 130 jaunųjų bendrovių 
dalyvavo LITEXPO parodų ir kong-
resų rūmuose ir pristatė kalėdinių 
dovanų idėjas. Jaunosios bendro-
vės — tai dar mokyklos suole     
įsteig� verslai, kuriuos kuria moki-
niai. 

2021–2022 m. m. Didždvario gim-
nazijoje įkurta net 11 jaunųjų 
bendrovių. Kurdamas jaunąją 
bendrovę įgyvendinamas visas 
verslo valdymo ciklas: įkuriama 
įmonė, sukaupiamas pradinis kapi-
talas, planuojama veikla, analizuo-
jami vartotojų poreikiai, kuriama 
paslauga arba produktas bei jis par-
duodamas, vykdoma rinkodaros kampanija, dalyvaujama, 
konkuruojama įvairiuose miestuose vykdomose verslo mu-
gėse, patarimus, mokymus ir ver�nimą organizuoja verslo 
mentoriai, o po mokymosi proceso įmonė uždaroma, patei-
kiamos finansinės ataskaitos. 

Džiugu, kad jau pirmoje  „Kalėdos grįžta – eXpo 2021“  vers-
lo mugėje šiemet buvo atrinkta ir pakviesta dalyvau� TB2 

kl. mokinių bendrovė „Purple“ (Valerija Tarasiuk, Rosita 
Miežytė, Matas Kenstavičius).  Mokiniai joje pristatė savo 
produkciją, įrengė stendą, atsakė į klausimus apie savo ga-
minius, marke�ngo strategiją, finansines atskaitas. ●                                                                                                                    

DIANA VIRBICKAITĖ, EKONOMIKOS MOKYTOJA  

 

Kalba netaisyta 



2021–2022 m. m. IG ir IIG klasių gimnazistai vykdys projek�nius darbus kartu su Vilnius TECH universiteto konsultan-
tais. Rudens sesijoje konsultantai pristatė „Atei�es inžinerijos“ 5-ojo sezono tema�kas ir veiklų naujienas.  ●                     

DIDŽDVARIO GIMNAZISTAI – VILNIUS TECH UNIVERSITETO  
„ATEITIES INŽINERIJOS“ DALYVIAI 

VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA, RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

Gruodžio 22 d. IG ir IIG klasių mokiniai susi�ko ir vieni ki�ems pristatė savo „Atei�es inžinerijos“ projektus. Pirmieji savo 
idėjas ir darbus pateikė antrokai, vėliau – pirmokai. Keturi IIG kl. mokiniai, praėjusiais metais pristatę savo darbus VGTU 
„Atei�es inžinerijos“ pla[ormoje, sudarė ver�ntojų komandą. Jie išklausė  pristatymus, pasidalijo savo pastebėjimais ir 
pateikė naudingų patarimų, kaip mokiniai savo darbus galėtų patobulin�. 

Buvo labai smagu maty� ir girdė�, kad mokiniai turi įdomių, bet daug darbo reikalaujančių idėjų. Vienas iš mums visiems 
labiausiai pa�kusių projek�nių darbų – dviejų antrokų kuriama kriptovaliuta – DGcoin. 

Išklausėme vieni kitus, pasisėmėme naujų idėjų, gavome daug ver�ngų patarimų iš mokytojų bei ver�ntojų komandos. 
„Tobulinsime savo projektus“, –  tvir�no mokiniai. 

Visiems linkime sėkmės tęsiant darbus!● 

„ATEITIES INŽINERIJOS“ PROJEKTINIŲ DARBŲ TARPINIAI PRISTATYMAI 
VIDMANTĖ MAURAGAITĖ, IIG KL. MOKINĖ  

 



 

„ATKURK LIETUVOS ISTORINĘ NUOTRAUKĄ” 

IG, IP ir IIA klasių gimnazistai kartu su istorijos mokytoja Asta Andžiuviene per pilie�škumo pamokas įgyvendino projektą 
„Atkurk Lietuvos istorinę nuotrauką”. Mokiniai stengėsi atgaivin� istorinius įvykius iš senų nuotraukų. Jiems teko atkur� ir 
perfotografuo� senose nuotraukose užfiksuotas situacijas ir žmones. 

Šios pilie�škumo  pamokos  sudarė galimybę mokiniams praplės� žinias, atskleis� kūrybinius gebėjimus, pažin� istorinius 
įvykius ne �k iš vadovėlių. 

Labai dėkoju mokiniams už jų pastangas atkuriant vieną ar kitą nuotrauką ir Radijo klubo vadovei Rasai Zvilnaitei už puikias 
nuotraukas. ●                     

ASTA ANDŽIUVIENĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA  



MES – VIENAS KUMŠTIS 

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

Jau 40 metų tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“ vadiname ne 
tik kolektyvu, bet ir šeima, kuri kasmet auga ir didėja. Nuo 
pirmų dienų mus pasitinka tėtis Romualdas ir mama Violeta 
Laugaliai, vyresnioji sesuo Greta Šveikauskaitė. Jie mus 
dvylika metų augina, saugo, moko ir globoja. 

Mes, šokėjai galime patvirtinti vadovų žodžius, jog esame 
lyg vienas kumštis.  Jei vienas ką nors iškrečia, kenčiame visi 
kartu. Juk „Šėltinio“ priesaikoje, kurią priimame I klasėje, 
yra pasakyta: „Vienas už visus ir visi už vieną“. Tai mus labai 
suartina. Dabar, šiuo adventiniu  laikotarpiu, šiai mūsų 
šeimai  artumas, jaukumas, buvimas kartu ir susiklausymas 
yra ypač svarbus. 

Dėkojame savo brangiems vadovams ir mylimam maestro 
Rimvydukui, už besąlygišką meilę, rūpinimąsi, palaikymą, 
padrąsinimą. 

Linkime, kad kolektyvas „Šėltinis“ gyvuotų ir klestėtų dar 
daug daug metų, kad mes į jį šokti galėtume atvesti savo 
vaikus, o gal ir anūkus. ●   

 



 

Minint istorinę lietuvių liaudies sceninio šokio datą, gruodžio 14 d. 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre vyko 
teatralizuota šventė „Šokio pėdos“, skirta ne �k sceninio šokio 
115-osioms me�nėms paminė�, bet ir pagarbiai nusilenk� ryš-
kiausiems sceninio šokio meistrams, ilgamečiams ir kūrybiškiau-
siems šokių kolektyvų vadovams. Buvo pagerbtas ir apdovanotas 
mūsų gimnazijos mokytojas Romualdas Laugalis, kuris jau 40 metų 
vadovauja vaikų ir jaunimo tau�nių šokių ansambliui „Šėl�nis“, 
yra dainų švenčių baletmeisteris, tau�niu šokiu džiuginan�s ne �k 
mūsų miesto ir šalies, bet ir viso pasaulio žmonių akis. ●   

AKCIJA „KNYGŲ KALĖDOS“ 

GRETA ŠVEIKAUSKAITĖ, ANSAMBLIO „ŠĖLTINIS“ VADOVĖ 

Gruodžio 14 d. A. J. Greimo skaitykloje įvyko akcijos „Knygų Kalėdos“ a�darymas. Renginį praskaidrino Tautvydo Stoškaus 
atlikta daina „Arbata“. Džiaugiamės, kad jau pirmają akcijos dieną gimnazijos bibliotekos bičiuliai padovanojo daug knygų. 

Šių metų akcijos „Knygų kalėdos“ šūkis – Šven�nis gerumas kartu su knyga. Šil� ir jaukūs renginiai su bibliotekų bičiuliais 
bei svečiais, vienišų ir stokojančių dėmesio asmenų lankymas, padovanotos knygos – kasdieniai bibliotekų džiaugsmai. Ne 
�k trumpėjančios dienos, bet ir nesitraukian� pandemija kelia nerimasD. Vis dėlto Kalėdos yra laikas, kai metus norime už-
baig� ramiau, dovanodami vieni ki�ems šven�nį gerumą, prie jo pridedant dar ir knygą – perskaitytą gerą romaną ar eilė-
rašD. Kviečiame su bendraminčiais ir draugais dalin�s geromis emocijomis, susi�k� jaukioje bibliotekoje ir kartu pasidžiaug-
� knygomis. 

Renginio organizatoriai – Lietuvos bibliotekininkų draugija. ●   

VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS „ŠĖLTINIS“ 

Gruodžio 17 d. IA klasės mokiniai aplankė LMTA šokio ir 
judesio katedrą Klaipėdoje. Jie stebėjo  moterų ir vyrų kla-
sikinio šokio egzaminus ir turėjo galimybę patys išbandy� 
savo jėgas šokių salėje. Tau�nio šokio pamokas vedė III ir 
IV kursų studentai. Mokiniams buvo didelis iššūkis ir garbė 
šok� salėje, kurioje šoka profesionalūs, universite�nį išsi-
lavinimą turintys choreografai, šokėjai. Mokiniai suprato, 
kad tobulė� dar yra kur.  ●   

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA 



KALĖDINĖS MATEMATIKOS PAMOKOS 

LYDIJA DRONOVA-PLATBARZDĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA  

Pasku�nę dieną prieš žiemos atostogas šven�škai nusiteikusiems mokiniams jau buvo sunku susikaup�, tad buvo nuspręs-
ta paįvairin� matema�kos pamokas žaidimu „Kalėdų logika“. Mokiniai su džiaugsmu atliko visas skirtas matema�nes logi-
nes užduo�s ir dar smagiau pasi�krino jų sprendimus ir atsakymus naudodamiesi išmaniajame telefone atsiųsta progra-
mėle. 

Pamokos ne �k privertė mokinius mąsty� netradiciniu būdu, 
jiems bū� išmaniems ir kūrybingiems, bet ir pažvelg� į mate-
ma�nius uždavinius kitaip. ●   

 KALĖDINIAI UŽDAVINIAI 
SAULĖ PUZARAITĖ, IIP KL. MOKINĖ  

Gruodžio 6–8 d. IIP klasės mokiniai kartu su matema�kos mokytoja Lydija Dronova-Platbarzde, anglų kalbos mokytojomis: 
Inga Stoniene ir Rūta Alminiene,  turėjo integruotą matema�kos ir anglų kalbos pamokas. 

Dirbdami nedidelėse grupelėse nekasdienių pamokų metu į uždavinius pažvelgėme jų autorių akimis: kūrėme matema�-
nius uždavinius, kuriuose atsispindėtų kalėdinė tema�ka bei tradicijos, vertėme į anglų kalbą (labai pravertė anglų k. mo-
kytojų konsultacijos).  Na, o norėdami, kad skaitytojai uždaviniuo-
se  pajustų šven�nę nuotaiką, juos apipavidalinome kalėdine atribu�-
ka. 

Labai džiaugiamės, jog galėjome įprastas pamokas praskaidrin� naujo-
mis veiklomis ir dar labiau prisidė� prie ateinančių švenčių laukimo.● 

 

 



PIEŠIU KALĖDINĮ FIZIKOS UŽDAVINĮ  
INTEGRUOTAS FIZIKOS-DAILĖS PROJEKTAS 

JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA, RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA   

Tradicijos neatsiranda iš niekur – pirmiausia gimsta min�s, minD 
seka įvykis. Jei įvykio sumanytojai nusprendžia jį karto�, galima kal-
bė� ir apie besiformuojančią tradiciją. 

Integruotas fizikos-dailės projektas, startavęs griežtojo karan�no 
metu, niekur nedingo grįžus į mokyklą. Ir pasiliko jis �krai ne todėl, 
kad mokytojos pritrūko užduočių ir nebuvo ką įterp� į staiga atsi-
laisvinusią projekto vietą. Pagrindinė priežas�s, ska�nusi grįž� į 
pradinį tašką labai paprasta – vienareikšmiškai teigiamos mokinių 
reakcijos – tuo pat metu ir menininku, ir fizikos užduoD kuriančiu 
žmogumi, pasirodo, bū� labai įdomu ir linksma. 

Šių metų dailės ir fizikos integraciją nukreipėme žiemos švenčių link 
– mokslas ir menas ne �k turi, bet ir privalo atliep� gyvenimą. Be 
abejo, aktualių temų �krai daug ir visas jas galima narplio�, aptari-
nė� ir diskutuo�, bet likus savaitei iki didžiausių metų švenčių nei 
mums, mokytojoms, nei vaikams �krai nesinorėjo les�s į diskusijas 
apie, nors ir globalius, bet ne i�n linksmus dalykus, kurie kasdien 
namie, TV ekranuose, mokykloje ar virtualioje erdvėje paminimi 
�krai ne kartą ir ne du. 

Mokiniai darbavosi per dailės ir fizikos pamokas – skaičiavo, tarėsi, 
piešė ir trynė, konsultavosi ne �k su dalykų mokytojomis, bet ir su 
klasės draugais. Rezultatai, kuriuos pamatėme, iškalbingi, kruopštūs 
ir �krai nuoširdūs – rimtas ir solidus, formulėmis ir skaičiais grįstas 
mokslas pasipuošė girliandomis, seniais šalčiais, pusnyse įstrigusiais 
jaukiais namukais ir, žinoma, dovanomis. Juk tokios ir turi bū� šven-
tės – linksmos, gražios, spalvingos ir žaismingos. ●   

 

 



DIDŽDVARIEČIAI DIDŽDVARIEČIAMS 
RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  

Sakoma, kad Kalėdos – stebuklų metas ir to negali paneig�, o 
ypač tada, kai prieš save išvys� buvusius mokinius! 

Prieššven�nę savaitę į mokyklą užsuko IB’13 laidos alumnis 
Matas Dinius, šiuo metu studijuojan�s biochemiją Glazgo 
universitete. Jis į gimnaziją atėjo netuščiomis –  mokyklos 
bibliotekai padovanojo du vadovėlius, kurie, anot Mato, pa-
dės TB mokiniams, pasirinkusiems biologiją ir chemiją, geriau 
supras� dalyko sub�lybes. Matas susi�ko ir su TB1 klasės 
mokiniais, pasidalijo savo pa�r�mi, įgyta mokan�s gimnazi-
joje, ypač akcentavo socialinių veiklų svarbą. Atsisveikinda-
mas  palinkėjo siek�  maksimumo, nesureikšmin� nesėkmės, 
įsiklausy� į save ir judė� pirmyn. 

Džiugu buvo susi�k� ir su IB’15 laidos buvusiais mokiniais: 
Vasare Gaupšaite ir Karoliu Sniečkumi.  Užsukę pasikalbė� su 
manimi, jiems teko susipažin� ir su IM klase, nes tuo metu su 
jais vyko mano pamoka. Taigi, Vasarė ir Karolis mokiniams 
pristatė, kodėl verta rink�s mokymąsi pagal TB programą 
(pavyzdžiui, išmoks� drąsiau bendrau� su kitų kultūrų žmo-
nėmis, kri�škai mąsty�, planuo� laiką). Šiuo metu Vasarė 
savanoriauja Helsinkyje, o Karolis studijuoja socialinius 
mokslus Amsterdamo universitete. ● 

 „ŠIAULIAI SMART. MAKEATHON“ 
EMILIJA SKIUTĖ, IIG KL. MOKINĖ  

Lapkričio 30, gruodžio 2, 7 ir 9 dieno-
mis IIG klasės mokiniai: Emilija Skiutė, 
Benediktas Umbrasas, Rokas Barzdžius 
ir Mykolas Kazanavičius, dalyvavo jau-
nimo verslumo ska�nimo fes�valyje 
„Šiauliai Smart. MAKEATHON“. Moki-
niai, varžydamiesi komandose, turėjo 
sukur� geriausius fizinius ar skaitmeni-
nius sprendimus, kurie padėtų kur� 
tvarius ir inovatyvius Šiaulius. 

Didždvariečiai į renginį atvyko su labai 
paprasta idėja – įkur� „Žaliuosius taš-
kus“. Antrokai pirmą dieną dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose susipa-
žino su pelningo verslo pagrindais. 
Antrą dieną jie susi�ko su mentoriais 
ir išsigrynino savo idėją bei gavo puikių patarimų, kaip ją įgy-
vendin� ir patobulin�, o dienos pabaigoje pradėjo kur� pro-
to�pą. Trečią dieną mokiniai tobulino savo proto�pą, dalyva-
vo paskaitoje „Kas yra Business Pitch“ ir pradėjo ruoš�s savo 
idėjos pristatymui. 

Ketvirtą dieną net 11 komandų pristatė savo idėją komisijai, 
kuri atrinko 7 geriausias komandas, keliaujančias į pasku�nį 
fes�valio etapą – finalą. Šiek �ek pasiso�nę ir pasidaliję įspū-

džiais, finalistai gavo papildomo laiko pasiruoš� pasku�niam 
pristatymui. 

Po gana ilgo komisijos pasitarimo išaiškėjo, kad Didždvario 
„Drakonai“ ir jų „Žaliųjų taškų“ idėja ne �k buvo patrauk-
li Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Mes laimėjome 
garbingą III vietą! ● 

 



STEM VEIKLOS GIMNAZIJOJE 

Lapkričio–gruodžio mėn. trečiokai 
dalyvavo įvairiose STEM projek�nė-
se veiklose. Mokiniai atliko tris 
prak�nius darbus: „Cheminių me-
džiagų kelionė ląstelėje“, „Mielių 
lenktynės“, „Fotosintezė fotoelek-
trai: kaip įveiklin� augalų pigmen-
tus?“ 

Šiame projekte dalyvavę mokiniai 
džiaugiasi šia pa�r�mi, juk jie galė-
jo išbandy� ir patys pa�r�, ką reiš-
kia dirb� profesionalioje laborato-
rijoje. Projekto dalyviams buvo su-
teikta puiki galimybė susipažin� su 
ilgesnio pobūdžio laboratoriniais 
darbais. Trečiokai mokėsi pritaiky� 
išmoktas žinias, atsakingai elg�s 
laboratorijoje, turėjo galimybę 
dirb� su nematytais reagentais ir 
prietaisais, išbandy� eksperimen-
tus, kurių mokyklos sąlygomis atlik-
� negalima. Visa ši pa�r�s buvo ne 
�k įdomi, bet ir suteikė gerų emocijų. 

Be to, moksleiviai galėjo ar�miau pabendrau� tarpusavyje ir praleis� daugiau laiko kartu. Taigi, visi projekte dalyvavę 
trečiokai vienbalsiai patvir�no, jog laikas, praleistas atliekant STEM veiklas, buvo produktyvus bei turiningas! 
Taigi, norėdamas pasinaudo� kiekviena suteikta gyvenimo proga, kuri galėtų pravers� tau ateityje, tu privalai įsijung� į 
STEM veiklas! ●                                                                                                                     

SIMONA MICKUTĖ, III KL. MOKINĖ   

 

 



STEAM VEIKLA ŠIAULIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „BERŽELIS“ 

Grupės „Riešutėliai“ priešmo-
kyklinukai su mūsų gimnazijos mo-
kinėmis: Ema Andrijauskaite, Bar-
bora Bakutyte, Gabija Čepulyte, 
Žemyna Griškute ir Ugne Medvede-
vaite,  mokėsi  gamin� adven�nį 
žaisliuką iš graikiško riešuto kevalo. 

Merginos pagamino būsimų žaisliu-
kų paruoštukus, o mažyliai mokėsi 
atlik� įvairius veiksmus pagal nuro-
dytą gaminimo seką: pasirink� pa-
�nkančios spalvos detales, dekora-
cijas, jas pritvir�n�, suformuo� 
riešuto formą iš audinio ir vel�nio, 
ver� virvutes, suriš� mazgelius ir 
kaspinėlius. Buvo labai smagus pro-
cesas ir vaikams, ir mokinėms. Juk 
laukiamų švenčių grožis slypi mažo-
se detalėse, pagamintose savo ran-
komis ir iš širdies.●                                                                                                                     

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA  

 

 

VIRTUALI PARODA „PRANCŪZIŠKOS KALĖDOS MOKSLEIVIŲ                       
ATVIRUKUOSE“ 

Gruodis – ypa�ngiausias metų mėnuo: jo žiburiai, dovanos, šokoladas, foie gras, vaisių drebučiai bei dekoracijos!                    
Tai magiškos ir nepakartojamos dalijimosi ir laimės akimirkos. 

Virtualioje parodoje „Prancūziškos Kalėdos moksleivių atvirukuose“ dalyvavo „Jovaro“, „Juventos“, Medelyno, Gegužių,  
Romuvos progimnazijų, Didždvario, J. Janonio, Lieporių, S. Šalkauskio ir  „Saulėtekio“ gimnazijų mokiniai. ●                                                                                                                    

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA   



 KONFERENCIJA „GLOBALIAME PASAULYJE KALBĖTI SAVO BALSU“ 

Lapkričio 11 d. Kauno J. Jablonskio gimnazija 
organizavo mokyklos 90-mečio įkūrimui pa-
minė� nuotolinę konferenciją anglų kalba 
„Globaliame pasaulyje kalbė� savo balsu“. 
Konferencijoje svečiavosi pedagogai ne �k iš 
Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Taivano, Indijos, 
kurie diskutavo įvairiausiomis temomis 
(pavyzdžiui, „Kaip stereo�pai paveikia mus“, 
„Kodėl paaugliai visados mano, kad jie turi 
pritap�“). 

Konferencijoje dalyvavo ir  mūsų gimnazijos 
TB2 kl. mokinys Matas Kenstavičius, kurį ruo-
šė istorijos mokytojas Paulius Baranauskas. 
Matas pristatė Gražbylės Venclauskaitės, Lie-
tuvos teisininkės, advokatės, Šiaulių miesto 
garbės pilietės, istoriją (karo metais ji ir jos 
šeima globojo apie šimtą pames�nukų). 

Mato Kenstavičiaus įspūdžiai: Ši konferencija 
man buvo reikšminga: gavau progą įsigilin$ į 
Šiaulių miesto istoriją, daugiau sužino$ apie 
iškilias asmenybes, išklausy$ įdomių praneši-
mų apie Ernestą Hemingvėjų, neoliberalizmą, 
veganizmą ir kt. Tai buvo iš$es puiki pa$r$s, 
patobulinau savo kalbėjimo, analizavimo ir 
kri$nio mąstymo įgūdžius. ● 

MALTIEČIŲ SRIUBA   

Gruodžio 11 d. įvyko Mal�ečių sriubos akcija, kurioje dalyvavo gimnazijos Tarptau�nio bakalaureato diplomo programos 
mokiniai. Akcijos metu vargstan�ems seneliams buvo surinkta 1877 eurų. 
Labai dėkoju savanoriams. ● 

PAULIUS BARANAUSKAS, CAS VEIKLŲ KOORDINATORIUS  

 



BIOLOGIJOS OLIMPIADOS 
MOKYKLOS ETAPAS 

I kl. laimėtojai: 
I vieta – Gabrielius Žukas, IG kl. mokinys              
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

II vieta – Urtė  Kaminskaitė, IG kl. mokinė              
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

III  vieta – Gustavas Herkus Mikalauskas, IY kl. 
mokinys. Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

II kl. laimėtojai: 
I vieta – Neda Mikalauskaitė, IIS kl. mokinė         
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

II vieta – Emilija Skiutė, IIG kl. mokinė              
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

III vieta – Tautė Kudarytė, IIP kl. mokinė             
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

III vieta – Meda Remeikaitė, IIA kl. mokinė             
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

III kl. laimėtojai: 
I vieta – Eimantė  Bagarauskaitė, IIIC kl. mokinė 
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

II vieta – Daina Zalogaitė, IIID kl. mokinė          
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

III vieta – Simona Mickutė, IIIC kl. mokinė             
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

IV kl. laimėtojai: 

I vieta – Ilzė Kazlauskaitė, IVB kl. mokinė              
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

II vieta – Emilija Plungytė, IVD kl. mokinė              
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė 

II vieta – Gabrielė Mataitė, IVB kl. mokinė              
Mokytoja Kris�na Muraškienė  

III vieta – Gabrielė Noreikaitė, IV b kl. mokinė 
Mokytoja Kris�na Muraškienė 

III vieta – Gustė Skrickaitė, IVA kl. mokinė             
Mokytoja Danguolė Vaičekauskienė ●   

 

ANGLŲ K. OLIMPIADA III KL. 
MOKYKLOS ETAPAS 

I vieta – Barbora Dijokaitė, TB1 kl. mokinė  
Mokytoja Alla Chvostova 

 

II vieta – Viltė Aleksandravičiūtė, TB1 kl. mokinė 
Mokytoja Tatjana Sviatkina 

 

III vieta – Tomas Zlatan Stoškus, IIIb kl. mokinys 
Mokytoja Iveta Gutauskienė 

 

III vieta – Liepa Mickevičiūtė, TB1 kl. mokinė 
Mokytoja Tania Sviatkina ● 

EILĖRAŠČIŲ KONKURSAS  
ANGLŲ K. 

Nikoleta Ripinskaitė, IIM kl. mokinė, 
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos organizuotame 

šalies eilėraščių konkurse anglų kalba 
„Toleran�ška visuomenė“ 

I-II kl. grupėje laimėjo II vietą. ● 

 
 
 

No Peace Without Tolerance 
 

Though it may seem as if 
Our future is becoming bright, 
Love and acceptance for differences is slowly 
Evolving into something society frights. 
 

Reac�ons from another person are hard to perceive, 
At first, it may look like a casual glance, 
Not knowing if it was suspicious or naive 
That might be dangerous in advance. 
 

Seeking acceptance only aaer being urged by others is 
Obscure, as you do not actually 
Care for the individual that you have just offended with your 
Imbalanced concept of morality. 
 

Either you learn to accept others or you don’t. 
To some, it is a hard lesson to memorize, 
Yet tolerance and freedom in this world are the only ways to survive. 

 

INFORMATIKOS OLIMPIADA  
MIESTO ETAPAS 

10–12 kl. grupėje 
I vieta – Povilas Pliuskus, IV kl. mokinys 

 
Mokytoja Daiva Bukelytė ● 



 

KONKURSAS „ELKIMĖS TEISINGAI!” 

Rudenį po Lietuvos mokyklas pasklido  kvie�mas dalyvau� samprotavimo rašinių konkurse „ Elkimės teisingai!”, kurį 
organizavo Lietuvos teismai. Konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos abiturientė Nomeda Bijeikytė. Gruodžio 15 dieną – 
Teismų dieną – virtualiame renginyje buvo pasveikin� konkurso nugalėtojai. Jų rašinius pakomentavo Kauno apylinkės 
teismo atstovas A. Purvainis. Džiugu, kad aštuoniolikmečių kategorijoje geriausio rašinio autore išrinkta Nomeda, išsa-
kiusi savo min�s rašinyje „Ką reiškia elg�s teisingai šių dienų visuomenėje?“. Laureatės laukia apdovanojimas bei eks-
kursija po Šiaulių apygardos teismo rūmus. ● 

JOLANTA VALANČIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA  

KĄ REIŠKIA ELGTIS TEISINGAI ŠIŲ DIENŲ VISUOMENĖJE? 

NOMEDA BIJEIKYTĖ, IV KL. MOKINĖ  

Neteiskite ir nebūsite teisiami; 
nesmerkite ir nebūsite pasmerk$; 

atleiskite, ir jums bus atleista. 
Evangelija pagal Luką  

„Kovo� už žmogaus teises – kiekvieno šventa pareiga! <…> 
nuolaidžiau� blogiui – didelis nusikal�mas“,- savo apeliaci-
nėje gynimosi kalboje teigė Nijolė Sadūnaitė. Nors šie žo-
džiai buvo ištar� dar sovietmečiu, drąsiai galiu teig�, jog jie 
vis dar aktualūs ir šiandienos visuomenei. Judėjimai už mo-
terų teises, seksualinių mažumų teises, rasinę lygybę ir, 
žinoma, kiekvieno žmogaus šiame pasaulyje kaip atskiro, 
laisvo individo su savo nuomone priėmimas yra �k keli iš 
milijono būdų, kaip ta kova už žmogaus teises pasireiškia 
šiomis dienomis. Tačiau ar bū� teisingam reiškia �k nuola-

�nę kovą už savo ar kito teises? Kas yra tas �krasis teisin-
gumas? Ar visuomet „lygu“ yra „teisinga“? 

Mano manymu, elg�s teisingai pirmiausia reiškia padė� 
tam, kas negali pats už save, savo įsi�kinimus pakovo�. 
Faktas labai universalus – juk pagelbė� silpnesniajam, gal-
būt vargšui, našlaičiui, nepasiturinčiajam ar prislėgtajam 
yra arche�pinė tema, tai buvo aktualu nuo pat seniausių 
laikų iki dabar. Dar An�kos laikais buvo sukurtas mitas apie 
didingą graikų �taną, kuris sukūrė žmogų ir norėdamas, 

Nukelta į 26 psl. 



kad jo kūriniai kuo geriau gyventų, pavogė iš Dzeuso ugnį. 
Net žinodamas, jog už tokį poelgį bus nubaustas amžinai 
kentė�, Prometėjas to nepabūgo ir taip pakėlė silpną 
žmogų į aukštesnę bui�es pakopą. Tai – prometėjiškas 
maištas. Tokio maišto idėją toliau tęsė tokie visuomenės 
veikėjai kaip žymiausias Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis, 
savo poreikius iki minimumo sumažinusi ir skyrusi visą 
dėmesį pagalbai ki�ems Nijolė Sadūnaitė, viešai susidegi-
nęs dėl protesto prieš sovie�nę priespaudą ir neteisybę 
Romas Kalanta. Prometėjiškumo galima įžvelg� ir par�za-
ninių kovų laikotarpiu. Ir tai �k keletas pavyzdžių iš tūks-
tančių, kai žmogus aukojosi tarsi Prometėjas tam, kad pa-
saulis taptų geresne vieta gyven�, kad būtų išgirs� visi 
nuskriaus�eji, kurių rankos surištos. Tikriausiai iš visų šių 
pavyzdžių akivaizdu, jog bū� teisingam reiškia bū� geram 
ki�ems. Nenuostabu, kad ir dabar�niais laikais yra pilna 
žmonių, kuriems reikia mūsų pagalbos, tačiau ne visuo-
met išdrįstame jiems tą pagalbos ranką iš�es�. Kartais net 
nepastebime, jog tos pagalbos kam nors reikia. Juk dažnai 
paprasčiausiam žmogui kyla klausimas: o kas man iš to, 
jeigu pasirūpinsiu kitu? Kas nuo to pasikeis? Bet aš ma-
nau, kad užtenka nors truputėlį, gal netgi visiškai nežymiai 
prisidė� prie kito žmogaus gerovės bei laimės ir mūsų pa-
čių gyvenimas nusidažys šviesesnėmis spalvomis. „Meilė 
žmonėms – visų didžiausioji meilė, o kovo� už žmonių 
teises – gražiausioji meilės daina“, – sakė Sadūnaitė. Kar-
tais užtenka bent pasišnekė�, parody� nors kruopelę u-
žuojautos. Pavyzdžiui, šiandieninė Covid-19 situacija ne 
vienam atnešė daug streso, skausmo – �ek fizinio, �ek 
dvasinio. Ne vienas jaučiasi sutrikęs, vienišas ir išsigandęs, 
tad kodėl tokiam žmogui neiš�esus pagalbos rankos, ne-
paguodus jo? Tą padarę ir išvydę jo ar jos šypseną, �kiu, 
jog bet kas pasijustų pasielgę teisingai. Iš visų praei�es 
pavyzdžių aš manau, kad ir dabar�niais laikais teisingu-
mas gali bū� suvokiamas kaip pagalba silpnesniam ir 
apskritai pats gebėjimas mylė�, supras� kitą, išdrįsimas 
paauko� ką nors savo dėl kito laimės. 

Be to, bū� teisingam reiškia ne �k užjaus� ar padė�, bet ir 
mokė� gerb� kitokią nei savo nuomonę. Siekiant palaiky� 
darną šiandieninėje visuomenėje yra be galo svarbu suge-
bė� išklausy� kitą. Neretai taip atsi�nka, kad mes mano-
me, jog esame teisūs ir joks kitas požiūris yra nepriim�-
nas, dažnai mums ir pritrūksta kantrybės apsvarsty� visus 
„už“ ir „prieš“, o tada taip ir gaunasi, kad pamirštame ele-
mentarų žmogiškumą ir pagarbos faktorių. Gerai prisime-
nu viena ryškiausių Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ fra-
zę – „visi yra lygūs, bet kai kurie yra lygesni už kitus“. Tik 
aš, šiuo atveju, konvertuočiau ją kiek kitaip ir sakyčiau, jog 
visi yra teisūs, tačiau kai kurie jaučiasi teisesni už kitus. 
Dažnai žmogus yra iš prigim�es linkęs ver�n�, kri�kuo� 
kitą, peik� jo nuomonę, jeigu ši jam atrodo kvaila, pyk�s ir 
ginčy�s neieškant konkrečių argumentų – taip, ko gero, ir 
atsiranda netolerancija, nepakantumas ki�ems. Jau vien 
istorijoje gausu pavyzdžių, kaip vyravo nepagarba kitokiai 
nuomonei, o kitaminčiai netgi buvo baudžiami. Prisiminki-
me sovietmeD ir griežtą jo režimą. Kiek daug žmonių prisi-

kentėjo vien �ko todėl, kad nepritarė valdžiai, kad reiškė 
kitokias pažiūras ar pastebėjimus. Ki� tam, kad išgyventų 
ar apsaugotų ar�muosius, buvo privers� paklus� žiauriai 
tvarkai ir paslėp� savo min�s, jausmus. Tą darė ir XX a. 
pradžios poetė Salomėja Nėris. Dažnai ši poetė ver�nama 
kaip labai kontras�nga asmenybė, ypač dėl to, jog vyko 
„parvež� Stalino saulės“, o dalis jos eilėraščių buvo propa-
gandiniai. Ne mažiau prieštaringai ver�namas yra ir dar 
vienas sovietmečio rašytojas – Petras Cvirka. Kaip �k šio-
mis dienomis kyla daug diskusijų apie tai, ar reikia nug-
riau� Vilniuje esanD P. Cvirkos paminklą. Teigiama, kad šis 
paminklas buvo pastatytas ne už Cvirkos kaip rašytojo 
nuopelnus, bet už jo bendradarbiavimą su sovie�ne val-
džia. Visgi negalima visko ver�n� vienpusiškai – rašytojas 
turėjo savo poli�nes pažiūras, kaip ir bet koks paprastas 
žmogus. Aišku, klausimas, ar Cvirka, Nėris buvo Lietuvos 
išdavikai, visada sukels tam �krų ginčų visuomenėje – juk 
visų pirma jie buvo menininkai, �k su savo požiūriu ir savo 
sprendimais. Tačiau ar gali žmogus teis� kito pasirinki-
mus, nežinodamas visų aplinkybių? Ar turi žmogus teisę 
užgui� kitaip mąstančius, peik� juos? Šiandien daug kas 
šiuo atžvilgiu pasikeitė. Žmonės tapo toleran�škesni, pra-
sidėjo įvairiausi judėjimai už tam �krų sluoksnių, pažiūrų, 
grupių teises. Dėl padarytų praei�es klaidų žmonės ima 
suvok�, kad negali teis�, smerk� kito – mes ne teisėjai. 
Turbūt todėl dabar įvairiose teismų ins�tucijose galima 
atras� Temidę – teisingumo deivę, laikančią kalaviją ir 
svarstykles – teisingumo simbolius. Akivaizdu, kad visada 
pirmiausia turime išklausy� kitą, o jeigu jam nepritariame, 
tai pasver� visus argumentus, apsvarsty�, kokios aplinky-
bės lėmė tokią to žmogaus nuomonę. Galbūt ne visada 
su�ksime su tuo, kas sakoma, bet užtat pamatysime abi 
medalio puses. Bet galiu pasidžiaug� tuo, kad dabar žmo-
nės ieško sprendimo būdų netolerancijai, vykdo visokiau-
sias prevencines programas, o svarbiausia, kad niekada 
nepasiduoda kovo� už tai, kas teisinga. 

Viską apsvarsčiusi, prisimenu citatą iš Biblijos: „Neteiskite 
ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerk�; 
atleiskite, ir jums bus atleista.“  Manau, kad kiekvienam 
žmogui žodis „teisingumas“ reiškia skir�ngus dalykus, ta-
čiau man tai asocijuojasi su užuojauta, pagalba kitam, 
paprasčiausia meile, kova už lygybę bei teisybę ir, žinoma, 
toleranciją. Iš teigiamų praei�es pavyzdžių semiamės įk-
vėpimo šiandienai, o iš klaidų pasimokome ir taip kuriame 
šviesią ateiD.●       

 



 

 

Vilniaus g. 188 
Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

ras�ne@didzdvaris.lt 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 

Gruodžio 21 d. gimnazijos sporto salėje vyko geros 
savijautos pamokos – ,,Gongai – Kvėpavimas – 
Atsipalaidavimas“. Aktorė Raminta Šniaukštaitė, 
naudodama gongų muziką,  III-IV klasių mokinius 
mokė kvėpavimo, atsipalaidavimo technikų. 

Daugumai mokinių tai buvo unikali pa�r�s. Reflek-
sijoje mokiniai atskleidė savo pojūčius, emocines 
būsenas. Jie suprato, kad gongo garsai ir vibracijos 
mažina nerimą, stresą, nemigą, padeda labiau su-
sitelk�.●    

GEROS SAVIJAUTOS PAMOKOS – 
„GONGAI – KVĖPAVIMAS – ATSIPALAIDAVIMAS“ 

Į miesto 11 kl. TOP10 pateko šie mokiniai: 
 Simona Mickutė 
 Arminas Dobrodejevas 
 Paulius Guzas 
 
Į miesto 11 kl. TOP20 pateko šie mokiniai: 
 Dovydas Kuzma 
 Benediktas Povilai�s 
 Ignas Navickas 
 Kipras Vagrys 
 
Į miesto 12 kl. TOP10 pateko  šie mokiniai: 
 Karolis Rimkevičius 
 Augustas Anulis 
 Airidas Ivanauskis 
 Matas Dambrauskas 

 
 
 
 
 
 
Į miesto 12 kl. TOP20 pateko šie mokiniai: 
 Jonas Rudnickas 
 Dominykas Jankevičius 
 Laurynas Budinas 
 Brigita Bruškytė  
 
Mokinius rengė IT mokytojai Daiva Bukelytė, Kris$na                   
Rimkuvienė ir Marius Sketerskas ●    

IT KONKURSAS „BEBRAS“ 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA  

 

Į šalies TOP20 pateko Ainas Puidokas, TB2 kl. mokinys, kuris mieste laimėjo   
I vietą. 

Į šalies TOP50 pateko Simona Mickutė, III kl. mokinė, kuri mieste pelnė          
II vietą. 

Karolis Rimkevičius, IV kl. mokinys,  mieste laimėjo III vietą. 


