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PIRMOKŲ STOVYKLA „DIDŽDVARIETIS“ 
RASA ZVILNAITĖ, RADIJO KLUBO VADOVĖ 

Rugsėjo 2–3 d. į Didždvario gimnazijos pirmokų 
stovyklą „Didždvarie!s“ rinkosi 130 pirmokų, 
pradedančių naujus mokslo metus naujoje mo-
kykloje. Susipažin! ir su gimnazija, ir vieniems 
su kitais padėjo vyresnieji gimnazistai, gim-
nazijos mokinių savivaldos atstovai, mokytojai. 
Nauja mokykla, nauji mokytojai, nauji klasės 
draugai !krai kelia jaudulį, nerimą, tad šios 
stovyklos !kslas – padė! pirmokams 
nusiramin!, išsklaidy! baimes, supažindin! su 
Didždvario gimnazijos teikiamomis galimybėmis 
auginant asmenybę, išbandy! save įvairiose 
veiklose. Tad po  susipažinimo ir komandos 
formavimo žaidimų pirmokai lankėsi visuose 
gimnazijos klubuose: Radijo, Muzikos, Debatų. Taip pat 
susi!ko su mokinių savivaldos prezidente Algita Armalaite, 
kuri pasakojo apie gimnazijos tradicijas, pristatė mokinių 
taisykles, savivaldos veiklą, susipažino su savanoriais, kurie 
gimnazijoje savanoriauja pagal Europos solidarumo 
programą. Vyresnieji gimnazistai pirmokams pristatė pačių 
sukurtą mokyklinę istoriją-detektyvą. Pirmą dieną 
vainikavo iškilminga didždvariečio priesaika ir tau!nių 
šokių vakaras. 

Pailsėję po pirmos dienos iššūkių, antrą dieną pirmokai vėl 
rinkosi į gimnaziją, kur jų laukė susi!kimai su mokytojais, 
paruošusiais neformalias užduo!s, teminius žaidimus ir 

galimybę susipažin! ir pabendrau!. 

Na, o dviejų dienų pirmokų šėlsmą mokykloje užbaigė 
kartu Vilniaus gatvėje prie mokyklos sušoktas linijinis šokis, 
kuriam pasiruoš! padėjo tau!nių šokių ansamblio  
„Šėl!nis“ vadovė Greta Šveikauskaitė. 

Kasmet rengiama pirmokų stovykla padeda naujiems 
mokiniams greičiau įsijung! į mokyklos gyvenimą, 
pademonstruo! talentus ir tap! !krais Didždvario 
gimnazijos bendruomenės nariais 
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Europos Tarybos iniciatyva  
nuo 2001 metų  rugsėjo 26-ąją minima Europos 
kalbų diena – tai puiki proga visuomenę plačiau 

informuo! apie Europos kalbų įvairovę  
ir paragin!  moky!s kalbų,  

o taip pat ska!n! toleranciją, pagarbą, 
daugiakalbystę ir saugo! nykstančias kalbas.  

 

Kasmet minint šią dieną gimnazijoje vyksta 
muzikinės pertraukos – šiemet dainos skambėjo 

lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. ●   

 
EUROPOS KALBŲ DIENA 2022  

PROTŲ KOVOS – EUROPOS KALBŲ DIENA 2022  
 JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA 

Kasmet užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) 
mokytojų iniciatyva šią dieną minime ir mūsų gimnazijoje. 
Žinias apie Europos kalbas buvo galima pasi!krin! aktų 
salėje vykusiose I–IV klasių mokinių protų kovose. Dėl 
prizų ir garbingų vietų rungėsi net 30 komandų. Visų jėgos 
buvo lygios, nes pagrindinė informacija slėpėsi įvadiniame 
pranešime, užfiksuotame skaidrėse, tereikėjo !k a!džiai 
skaity! ar klausy!s.  

Šventė baigėsi, prizai įteik!, nugalėtojai paskelb!, 
smagiausios akimirkos įamžintos nuotraukose ir mūsų 
širdyse. Pralaimėjusių nebuvo, nes kiekvienas kažkuo 
praturtėjo: kas išgirdo naują žodžiį, kas įdomų faktą, o kas 
pasidžiaugė draugo sėkme ar pasidalijo šypsena.   

Kalbos tam ir reikalingos, kad bendrautume, drau-
gautume, pažintume pasaulį, tautas  ir jų kultūras, 
įgytume žinių. Tai buvo maloni geroji pa!r!s, leidusi 
mokiniams pasiek! mokymosi sėkmę, pažin! atradimo, 
bendravimo džiaugsmą.  ●   



Pasku!nis rugsėjo penktadienis – puikus metas susipažin! su mokslu iš arčiau, nes tą dieną daugelyje Europos šalių 
vyksta Tyrėjų nak!es renginiai. Mūsų gimnazijos gamtos mokslų mokytojai savo klasių mokinius pakvietė atlik! 
prak!kos darbus. 

 I klasės mokiniai gilinosi į „Ląstelės sandaros tyrimą šviesiniu mikroskopu” (biologijos mokytoja D. Vaičekauskienė), 
„Augalų audinių tyrimą“ (biologijos mokytoja K. Muraškienė). Grupelė IIG kl. mokinių pradėjo reng! asmeninius 
projektus „Apšvieta gimnazijos patalpose“ ir pasirinktose gimnazijos patalpose matavo šviesos s!prumą (fizikos 
mokytoja R. Valčiukienė). III kl. ir TB1, TB2 kl. mokiniai biologijos laboratorijose atliko prak!kos darbus: „Mokyklos 
erdvių mikrobiologinės taršos tyrimas“, „Dializės membranos laidumo tyrimas” (biologijos mokytojai K. Muraškienė, 
A. Bertulis). Patys drąsiausieji chemijos kabinete dalyvavo „Ugnies šou!”, kurį organizavo chemijos mokytoja V. 
Savickaitė ir IV kl. mokiniai. Tikrai ne kiekvienas ryžosi savo rankose laiky! deganG ugnies kamuolį. Bet kas pabandė, 
nenusivylė. Visai gimnazijos bendruomenei IG kl. mokiniai pristatė per IT pamokas parengtą  projektą „Tyrėjai“. 
Galėjome susipažin! su Lietuvos ir pasaulio žymiaisiais tyrėjais (IT mokytoja R. Valčiukienė). 

Tyėjų diena parodė, kad pačiam bandy!, eksperimentuo!, teoriją pa!krin! prak!škai yra ir įdomu, ir naudinga. ●  

MOKSLAS IŠ ARČIAU 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 



Rugsėjo 9 d. 46 I–II klasių mokinai vyko į 
edukacinę kelionę, aplankė Vilnių ir 
Molėtus. Būdami Vilniuje, dalyvavo mokslo 
fes!valio „Erdvėlaivis Žemė 2022“ keturiuose 
renginiuose. 

„Elektroniko nuotykiai“. Šiame renginyje  
mokiniai susipažino su įrenginiams išmanumą 
suteikiančiomis įterp!nėmis sistemomis, jų 
elementais bei taisyklėmis, išmoko supras! 
elektronikos schemas, programavo išmanaus 
valdymo sistemas. 

„Susidraugauk su robotu“. Mokiniai  susipa-
žino su pramoninio roboto programavimo 
pagrindais, suprogramavo savo sugalvotą 
judesių seką, išbandė ją su !kru pramoniniu robotu. 

„Mano priešo priešas – mano draugas: bakterijų virusai ir 
jų nauda žmonijai“. Šioje paskaitoje sužinojo, kaip bakterijų 
virusus galima pritaiky! medicinoje, maisto ir veterinarijos 
pramonėje, augalininkystėje bei ekologijoje; 

„Saulė – ar!ma, bet paslap!nga“. Mokiniai šioje paskaitoje 
sužinojo, ką mokslininkai jau žino apie Saulę ir ko dar 
niekaip nepavyksta išsiaiškin!. 

Po mokslo fes!valio veiklų mokiniai turėjo galimybę pasi-
vaikščio! po VU Botanikos sodą Kairėnuose. Čia įdomu 
visais metų laikais, ypač stebė! ir atras!, susipažin! su 
įvairiose vietose augančia flora.  

Stebė! dangaus kūnų vyko į Molėtus. Molėtų obser-

vatorijoje stebėjo dangų teleskopu: matė žvaigždes, 
žvaigždžių spiečius, ūkus, planetas (Saturną, Jupiterį). 
Mokinius labiausiai sužavėjo Mėnulio vaizdas pro tele-
skopą. Etnografinėje sodyboje ir Dangaus šviesulių ste-
byklos vadovas bei įkūrėjas Jonas Vaiškūnas supažindino su 
etnoastronomijos ir archeoastronomijos paslap!mis, pa-
pasakojo, kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, 
atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai, supažindino su 
senovės baltų Zodiakų ženklais.  

Mokiniai, kupini naujų įspūdžių, minčių, grįžo į Šiau-
lius. Edukacinėje kelionėje jie patobulino savo dalykines, 
inžinerines, komunikavimo kompetencijas. ●  

EDUKACINĖ IŠVYKA Į MOLĖTUS IR DALYVAVIMAS MOKSLO 
FESTIVALYJE  „ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2022“ 

VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA, RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA 

 



Rugsėjo 8–16 dienomis devyniolikoje 
Lietuvos miestų ir rajonų vyko XIX  
Mokslo fes!valio „Erdvėlaivis Žemė“ 
renginiai. Mokslo pažangai pasaulyje 
spartėjant, gyvybiškai svarbu suvok! 
naujų išradimų ar technologijų pa-
sekmes individui ir civilizacijai tam, kad 
kuo geriau prisitaikytume prie besi-
keičiančios !krovės ir išnaudotume 
atsiveriančias galimybes. Fes!valio pro-
grama aprėpė įvairias mokslo sri!s, 
ska!no eksperimentuo! ir išbandy! 
naujus mokslo įrankius. 

Mūsų gimnazija, būdama šio fes!valio 
partnerė ir rėmėja, aktyviai įsijungė į 
įvairias veiklas. Gamtos mokslų mo-
kytojos: Virginija Savickaitė, Rima Val-
čiukienė, Kris!na Muraškienė ir Dan-
guolė Vaičekauskienė, miesto pradinių 
mokyklų ir progimnazijų mokiniams ir jų 
mokytojams pasiūlė rink!s net iš 10 
edukacinių renginių. Susirinkę į mūsų 
gimnazijos laboratorijas, mokiniai iš Sal-
duvės, V. Kudirkos, „Juventos” progim-
nazijų ir Vaikų dienos centro eksperi-
mentavo temomis: „Mikroorganizmų bioįvairovė vandens 
mėginyje”, „Ką galime ap!k! vandens mėginyje?”, „Nami-
nis plas!linas”, „Ikrų gamyba iš sulčių”, „LED žibintuvėlis”, 
„Sta!nės elektros sub!lybės”. Iš viso buvo organizuota 18 
renginių, kuriuose dalyvavo per 430 mokinių.  

Didždvario gimnazijos mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo 
fes!valio renginiuose. Šiaulių STEAM centre IM kl. dalyvavo 
edukacijose: „Pabūk optometrininku“, „Sukonstruok ro-
botą“, Šiaulių kolegijoje IIG kl. – „Skir!ngo bangos ilgio 

šviesos terapija“, VILNIUS TECH IG ir IIG kl. – „Elektroniko 
nuotykiai“ ir „Susidraugauk su robotu“. 

Fes!valio rengėjų organizuotose paskaitose:  „Ko mus 
moko senosios civilizacijos" (dr. Agnė Čivilytė), „Mokslo 
legolendas“ (lektorius LMA !krasis narys, prof. habil. dr. 
Eugenijus Butkus) – dalyvavo būrys I–IV kl. mokinių. 

Tad XIX ekspedicija į mokslo pasaulį pasibaigė, atnešusi 
įdomių susi!kimų, pratur!nusi mokinių žinias ir gebėjimus. 
●  

RUDENINIS MOKSLO DERLIUS: FESTIVALIS „ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ“! 

ROMUALDA PUPINYTĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

 



Rugsėjo 13 d. aplankėme Šiaulių STEAM centrą ir dalyvavome užsiėmime „Kuo kvepia maistas“.  

Visų pirma, mes išklausėme informacijos apie kvapus, o tuomet patys turėjome galimybę pagamin! esterius. 
Galėjome rink!s iš penkių skir!ngų kvapų: ananasų, apelsinų, bananų, tropinių vaisių ir uogų. Pagaminę šiuos 

kvapus, juos palyginome su profesionaliai pagamintais esteriais.  

Užsiėmime daug sužinojome, pagilinome savo chemijos žinias ir linksmai praleidome laiką. 
Be to, buvo įdomu savo pagamintus esterius lygin! su draugų gaminiais. ●   

KUO KVEPIA MAISTAS? 
EMILIJA SKIUTĖ,  ULA ADOMAITYTĖ,   III KL. MOKINĖS 



LIETUVOS GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS FORUMAS  
 SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

Rugsėjo 16–17 dienomis Telšiuose vyko kasme!nis Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) forumas, kuriame 
dalyvavo gimnazijos geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė. Forume buvo pristatytos atnaujintos pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo geografijos programos bei skaity! pranešimai aktualiomis šioms dienoms temomis. Be to, aptar! 
tarptau!nių geografijos olimpiadų rezultatai, paskelbta ir 2023 metų olimpiados tema „Darnusis vystymasis“.  

Pirmosios forumo dienos pabaigoje vyko geografinis orientavimosi žaidimas Telšių mieste. Kunigų seminarijos parke 
pirmą kartą buvo pasodintas geografų medis – gelsvažiedis tulpmedis. Forumas tradiciškai baigėsi geografijos 
viktorina.  ●   

Rugsėjo 5–9 dienomis trys Didždvario gimnazijos mokytojos – Alla Chvostova, Kris!na Rimkuvienė, Aistė Venclovienė – 
dalyvavo tarptau!niame mokyklinio švie!mo strateginių partnerysčių projekto  DAta Literacy competences For Young 
students towards STEAM educa!on (DALFYS) partnerių susi!kime Milane, Italijoje. 

Projektas vykdomas jau antrus metus ir jame dalyvauja partneriai iš Lietuvos, Italijos, Vokie!jos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Turkijos mokyklų. Partneriai iš Vokie!jos parengė ir vizito metu pristatė išsamų pranešimą apie kompetencijomis, ypač 
duomenų raš!ngumo, grįstą mokinių ugdymą, akcentavo, kaip svarbu kompetencijų ugdymą integruo! į įvairius 
mokomuosius dalykus. Mūsų gimnazijos mokytojos pristatė inovatyvius kompetencijų ugdymo metodus, kuriuos yra 
išbandžiusios savo prak!koje. Italijos, Rumunijos ir Turkijos mokytojai pateikė ir aptarė pamokų, kuriose ryškus 
duomenų raš!ngumo kompetencijos ugdymas, planus. 

Mokytojai sutarė, kad projekto kolegų pateiktus planus per spalį ir lapkriG išbandys su savo mokiniais.  Susi!kime buvo 
aptarta tolimesnė projekto veikla bei sausio mėnesį 
Didždvario gimazijoje planuojamas projekto partne-
rių susi!kimas. ●   

PROJEKTAS „DATA LITERACY COMPETENCES FOR YOUNG STUDENTS 
TOWARDS STEAM EDUCATION (DALFYS)“ 

ALLA CHVOSTOVA, ANGLŲ K. MOKYTOJA, KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA,  
AISTĖ VENCLOVIENĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA 

 



Rugsėjo 12–16 dienomis anglų kalbos mokytojos: Inga Sto-
nienė, Iveta Gutauskienė, Daiva Oss, ir kuratorė Jomantė 
Slavinskaitė dalyvavo Erasmus+ programos strateginių 
partnerysčių projekto „Towards EduAc!ve Teaching and 
Career Guidance“ mokymuose „Experien!al educa!on 
training for teachers“ Snina mieste, Slovakijoje. Mokymuo-
se analizuotos neformaliojo ir formaliojo ugdymo veiklų 
integravimo pamokose galimybės, nauda  ne !k mokinių 
mokymosi rezultatams, bet ir minkštųjų įgūdžių (angl. so� 

skills) lavinimui, kurie yra neatsiejama sėkmingo karjeros 
planavimo dalis. Pagrindinis mokymų !kslas – pareng! mo-
kytojus padė! mokiniui suvok!, kaip įsitvir!n! darbo rin-
koje, ugdy! jo gebėjimą analizuo! savo įgūdžius, formuo! 
požiūrį. 

Mokymuose mokytojai iš Didždvario gimnazijos, Cirkevna 
spojena skola (Slovakija) ir Ergün Öner Mehmet Öner Ana-
dolu Lisesi (Turkija) turėjo galimybę prak!škai išbandy! 
pamokų planus bei veiklas. Ekspertai Ben Holland,Trevor 
Keough (Centre for Interna!onal Learning and Leadership, 
Jung!nė Karalystė), Michal Šoltes, Peter Huray (Otvorená 
Hra o. z., Slovakija) bei Berat Ezel, M. Akgul (Omerli Deve-
lopment and Ini!a!ve Associa!on, Turkija) pristatė savo 
pamokų planus, organizavo veiklas, konsultavo mokytojus 
bei ieškojo galimybių sukur!ems pamokų planams 
tobulin!. 

Mes (kaip ir Slovakijos, Turkijos mokytojai) vedėme po dvi 
pamokas Slovakijoje, Cirkevna spojena skola. Gavus moki-
nių grįžtamąjį ryšį, buvo analizuotos galimybės pratur!n! 
formalųjį ugdymą neformaliajame švie!me įgytais meto-

dais. Mokytojams tai buvo didelis iššūkis, nes jie prak!škai 
turėjo pritaiky! neformalaus ugdymo veiklas, ves! visiškai 
skir!ngos struktūros pamokas, diskutuo! su mokiniais apie 
užsienio šalies darbo rinkos ypatumus bei adaptuo!s vi-
siškai skir!ngoje aplinkoje. Mokytoja Inga Stonienė moky-
tojams bei ekspertams pristatė vestą pamoką Lietuvoje, 
pasidalijo įžvalgomis bei pristatė Didždvario gimnazijos IIG 
klasės mokinių kūrybinius darbus. Savo nuveiktais darbais 
taip pat pasidalijo mokytojai iš Slovakijos bei Turkijos. 

Projekto veiklos leido mokytojams į ugdymo procesą pa-
žvelg! „kitu kampu“, suvok!, jog reikia ieško! įvairesnių 
bei efektyvesnių būdų. Mokiniui nebeužtenka !k žino! 
taisykles bei mokė! jas taiky!. Norint sėkmingai įsilie! į 
darbo rinką, mokiniui tenka kri!škai mąsty!, bū! atsakin-
gam, toleran!škam, gebė! prisitaiky! prie gyvenimiškų 
situacijų, išsaky! argumentuotą nuomonę. Sukur! eksper-
tų pamokų planai – tai pagalba mokytojui siek!, jog moki-
niai taptų atviri, atsakingi, ver!nantys kitokią nuomonę, 
planuojantys savo ateiG piliečiai.  

Remdamiesi mokytojų išsakytomis pastabomis, projekto 
ekspertai iš Otvorená Hra o. z. (Slovakija), Centre for Inter-
na!onal Learning and Leadership (Jung!nė Karalystė), 
Omerli Development and Ini!a!ve Associa!on (Turkija) 
parengtą neformaliojo švie!mo veiklų bei pamokų planų 
paketą koreguos ir !k tada jis bus pilotuojamas Didždvario 
gimnazijoje, Cirkevna spojena skola (Slovakija), Ergün Öner 
Mehmet Öner Ana-
dolu Lisesi (Turkija) 
mokyklose.●   

MOKYMAI MOKYTOJAMS „TOWARDS EDUACTIVE TEACHING  
AND CAREER GUIDANCE“ 

INGA STONIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

 



AKCIJA „ATMINTIES KELIAS“ 

IIA kl. mokiniai ir abiturientų grupė kartu su istorijos 
mokytoja Asta Andžiuviene aplankė vietą, kur nacių 
okupacijos metu Šiauliuose buvo žydų getas. Mokiniai 
uždegė žvakelę, istorijos mokytoja trumpai priminė žydų 
tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metais.   

Lietuvos žydų genocido dieną paminėjo ir Tarptau!nio 
bakalaureato diplomo programos mokiniai su savo 
is!rijos mokytoju Pauliumi Baranausku. ●   

Tradiciškai pilie!škumo pagrindų mokytoja Giena Kubiliūtė 
ir fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Dabkevičius IM kl. 
mokiniams vedė integruotą pamoką, skirtą paminė! 
Rugsėjo 23-ąją.  

Šiauliuose yra pastatytas paminklinis akmuo ir nedidelis 
memorialas toje vietoje, kur buvo Šiaulių getas. Mokytojas 
M. Dabkevičius organizavo greitojo ėjimo varžybas –  
varžėsi IM klasės berniukai ir mergaitės. Nors ėjimo trasa 
berniukams buvo ilgesnė ir sudė!ngesnė, bet jie prie 
paminklo atėjo greičiau ir laukė klasės mergaičių. 
Nepaisant to, kas laimėjo, klasės mokiniai draugiškai 
susi!ko prie sutartos vietos. Jie buvo iš anksto paruošę 

informaciją tema „Šiaulių žydų likimas Antrojo pasaulinio 
karo metais“. Pasidaliję žiniomis, apžiūrėję paminklą, 
aptarę išgirstą informaciją, mokiniai grįžo į gimnaziją. 

Reflektuodami netradicinę pamoką, IM klasės gimnazistai 
pabrėžė, kad pamoka buvo naudinga ir įsimin!na. 
Klausan!s mokytojos pasakojimo prie memorialo lengviau 
įsivaizduo! tuome!nius įvykius, supras!, įsimin!. Dalis 
mokinių prisipažino nežinoję, kad Šiauliuose yra paminklas 
žydų aukoms atmin!. ●   

INTEGRUOTA FIZINIO UGDYMO IR PILIETINIO UGDYMO PAMOKA  
GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

RUGSĖJO 23-ĄJĄ MINIMA LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO 
DIENA. TĄ DIENĄ 1943 M. BUVO LIKVIDUOTAS 

VILNIAUS ŽYDŲ GETAS.  



Rugsėjo 2 d., antrą mokslo metų dieną, kartu su naujausia – jau 18-ąja Didždvario gimnazijos 
tarptau!nio bakalaureato diplomo programos (TBDP) laida – dalyvavome pamokoje 
„Orienta!on day“, kurioje pristatėme TB istoriją, vertybes, esmę ir prasmę, organizavome  
‘tymbildingus’ ir ‘workshopus’, kad patys susipažinintume ir dirbdami komandose sėkmingai 
atliktume skirtas užduo!s. Aš, Martynas Jaugelavičius, kartu su Liudu Nekrošiumi naujokams 
pristatėme labai skir!ngas mūsų TB pa!r!s. 

Įdomus faktas – šioje klasėje mokysis net septyni mokiniai, kurių broliai ar sesės jau yra baigę TBDP Didždvario 
gimnazijoje! 

Ačiū TBDP koordinatorei Rimai Tamošiūniene už vėliavos nešimą ir pagalbą organizuojant šį renginį.●   

IB IS LOVE, IB IS LIFE 

 



PLANUOJAME KARJERĄ 
LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, KARJEROS SPECIALISTĖ  

Rugsėjo 19 dieną gimnazijoje vyko susi!kimas, 
kuriame dalyvavo administracijos atstovai, 

ekonomikos mokytoja Diana Virbickaitė, karjeros 
specialistė Laimutė Vielikėnienė  ir  ISM Vadybos ir 

Ekonomikos universiteto studentų priėmimo 
vadovė Roberta Paškevičiūtė. 

Susi!kime buvo aptar! praėjusių metų renginiai,  
numatytos atei!es veiklos, kurios galėtų bū! 

įtrauktos į ekonomikos, matema!kos, anglų kalbos, 
e!kos ar kitas pamokas bei karjeros planavimo 

veiklas. ●   

ANTROKAI „PASIMATAVO“ KOSMETOLOGO PROFESIJĄ  
LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

Rugsėjo 9 d. IIG klasės gimnazistai dalyvavo mokslo fes!valio „Erdvėlaivis Žemė“ renginyje „Skir!ngo bangos ilgio 
šviesos terapija“, kuris vyko Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete. Lektorė ir kosmetologė Vaida 
Bandzienė papasakojo mokiniams apie op!nes spinduliuotes ir jų taikymą kosmetologijoje. Prak!niame užsiėmime 
gimnazistai sužinojo savo veido odos būklę, išbandė Vudo lempą, LED veido kaukę, pajuto infraraudonųjų spindulių 
lempos skleidžiamą šilumą, „pasimatavo“ kosmetologo profesiją. ●  



RUDENĖJANČIU KELIU Į UŽVENTĮ 
ASTA GAGILIENĖ IR JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS 

Rugsėjo 16 d. III ir IV klasių gimnazistai su lietuvių kalbos 
mokytojomis Asta Gagiliene ir Jūrate Stanceliene išvyko į 
UžvenG. Tai tylus, ramus miestelis, nors jo istorijoje įrašyta 
ir nemažai vargų, ir kovų. Kadangi šiemet trečiokai nagrinės 
Šatrijos Raganos kūrybą, labiausiai domino Užvenčio dva-
ras, apie kurį ji rašė: „Meilingai glaudžia sodnas prie plačios 
krū!nės tvenkinį ir rūmą ir šnibžda jiedviem kažkokias 
nesibaigiančias pasakas…“ Užvenčio dvare prabėgo M. Peč-
kauskaitės jaunystė, čia ji formavosi kaip žmogus ir rašyto-
ja. Čia ji susipažino su Povilu Višinskiu, kuris ją vadino raga-
nėle (atrodo, dėl rudų akių ir juodų plaukų ). Be to, už 9 km 
– Šatrijos kalnas, taip susiformavęs Šatrijos Raganos slapy-
vardis. Dvare, nupirktame iš ankstesnio savininko Druckio-
Liubeckio, rašytoja išgyveno 10 metų. Įspūdžiai atsispindi 
apysakose „Viktutė“ bei „Sename dvare“, pastarąjį kūrinį V. 
Mykolai!s-Pu!nas pavadino „visos mūsų mirštančios bajo-
rijos gulbės giesmė“. Mirus tėvui, rašytoja persikėlė į Šiau-
lius, tačiau ne kartą atvažiuodavo į savo „brangiąją šalelę“ 
– UžvenG. 

2022 m. suėjo šimtas metų nuo apysakos „Sename dvare“ 
parašymo. Ta proga lankytojai kviečiami įženg! į Šatrijos 
Raganos laikus menanG buvusį bi!ninko namelį. Jame 
įrengta instaliacija paremta mažiau žinomu rašy!niu kūrė-
jos palikimu – beveik 400 laiškų, sudėtų į knygą „Laiškai“. 
Instaliacijoje skambančiame kūrinyje smuikui, violančelei ir 
elektronikai galima išgirs! instrumen!nes gamtos reiškinių 
bei bui!es triukšmų imitacijas. Vizualioje dalyje kiekvienam 
iš 12074 knygą „Laiškai“ sudarančių sakinių priskirta po 
skaitmeninį simbolį-tašką. Taškai „dirba“ arba „miega“, 
šviečia arba nyksta. Lyg bitelės lakiojančios rašytojos min-

tys lipdosi į raštą ir primena apie jos gyvenimo ir mąstymo 
pa!r!s. Garso įrašuose dalyvavo Užvenčio gyventojai. 

Netradicinę literatūrinę-edukacinę pamoką mokiniai pratę-
sė Ušnėnuose – Povilo Višinskio gim!nėje. Jo kaimynystėje 
kurį laiką gyveno Žemaitė. Jos sodyba neišliko. Yra !k atmi-
nimo akmuo. Ušnėnuose yra lankęsis J. Jablonskis, kuris 
redagavo rašytojos tekstus, švietėjas daktaras P. Avižonis, 
„Lietuviškos grama!kos“ autorius, G. Petkevičaitė-Bitė. Čia 
Žemaitė parašė pirmąjį savo kūrinį „Rudens vakaras“. Ilgais 
rudens vakarais gimė ne vienas senojo Žemai!jos kaimo 
vaizdas. Gražus ir !kras, kaip šio krašto !esa. 

Gražus ir !kras buvo mokinių prisilie!mas prie kultūros, 
prie to rudeniško parko, kuriame vaikščiojo žymūs mūsų 
tautos žmonės, kurių vardas neatsiejamas nuo lietuvių 
literatūros vardo. Saulės nušviestu  keliu grįžome namo, 
įkvėp!, pakylė!…●  



RESPUBLIKINĖ PRANCŪZŲ KALBOS STOVYKLA  
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, STOVYKLOS VADOVĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA  

Rugpjūčio 15–20 dienomis „Miego klinikoje“ (Kelmės r.) jau 
šeštą kartą buvo organizuota prancūzų kalbos stovykla 
„Magique francais“, kurioje dalyvavo 44 moksleiviai iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alantos, Radviliškio ir Šiaulių. 
Stovykloje dirbo du pedagogai iš Lietuvos ir vienas iš 
Prancūzijos bei dvi Didždvario gimnazijos savanorės. Sto-
vyklos programa buvo gana įtempta, tad buvo ką veik! ir 
mokiniams, ir mokytojams. 

Kiekvienas rytas prasidėdavo 8 valandą ry!niu bėgimu ir 
mankšta. Po pusryčių skubėjome į  edukacines veiklas. 
Mokiniai dirbo grupėmis. Kiekvieno pedagogo organizuoja-
mos veiklos buvo visiškai skir!ngos, tad mokiniams buvo ir 
smagu, ir įdomu. Savanorės surengė pirmosios pagalbos 
mokymus, kurie dalyviams buvo iš!es naudingi.  Po to 
maudynės ir  pietūs. Beje, vyko ir keturios ateljė: fotogra-
fijos, dailės, debatų ir improvizacijos. Surengtas žaidimas 
„Protų mūšis“.  

Stovykloje svečiavosi puiki skautų komanda (Vaida, 
Remigijus ir Simas Pozniakovai), kuri supažindino su skautų 
veikla, buvo numaty! ir judrūs žaidimai miške, komandinės 
užduotys prancūzų kalba.  

Viena įdomiausių stovyklos veiklų – įvairių žanrų filmukų 
kūrimas. Viena sąlygų – bendravimas !k prancūzų kalba. 
Vėliau visų laukė ramus vasaros kino vakaras, žiūrėjome 
prancūzų filmą „La famille Belier“ originalo kalba. Jautėmės 
esantys kaip !krame kino teatre: vaišinomės spragėsiais, 
gėrėme sul!s. 

Visiems įsiminė diena, skirta Prancūzijos regionų virtuvei: 

gaminome ir ragavome įvarius valgius. Stovyklautojai 
dalyvavo jaunųjų talentų konkurse. Jis buvo įspūdingas! 
Vieni dainavo, ki! šoko, buvo net spor!nės gimnas!kos ir 
cirko pasirodymų.  

Mūsų laukė iškilmingas stovyklos nominacijų ir pažymėjimų 
įteikimas, atsisveikinimas (kai kuriems net su ašaromis) ir 
išvykimas į namus. 

Dėkoju puikiai ir darbščiai komandai: Kris!nai, Morgan, 
Kotrynai, Gabijai ir Dorotėjai, už pagalbą ir palaikymą, už 
darbą ir kartais nerealių užduočių įgyvendinimą. Manau, 
kad ir šį kartą „blynas neprisvilo“. ●  



A. J. Greimo skaitykloje parengta literatūros paroda, 
skirta Mokyklos gynimo dienai paminė�.  

Parodoje eksponuojami pedagogo, publicisto 
Jaroslavo Rimkaus atsiminimai apie tai, kaip 1919 

metų rugsėjo 30 dieną bermon�ninkai užpuolė 
gimnaziją, o mokytojai ir mokiniai ją gynė. ●   

A. J. GREIMO SKAITYKLA 

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido atminimo 
diena.  Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva prarado 

daugiau nei 90 procentų Lietuvoje gyvenusių žydų 
tautybės žmonių. 

 A. J. Greimo skaitykloje parengta literatūros paroda 
„Niekada per amžius“, skirta paminė� šią dieną.  

Parodą aplankė IIA, IG, IIG klasių mokiniai kartu su 
istorijos mokytojomis Asta Andžiuviene ir Giena 

Kubiliūte. Mokytojos mokiniams papasakojo apie 
holokaustą Lietuvoje,  o bibliotekos vedėja  

Rima Dranickaitė pristatė parodoje eksponuojamus 
leidinius. ●   

A. J. Greimo skaitykla 
džiaugiasi ir dėkoja 
 99-ajai Didždvario 

gimnazijos laidai ir jų 
kuratorei Oksanai Lukšaitei 

už gimnazijos bibliotekai 
padovanotas knygas. ●   

KNYGŲ KLUBAS. VASAROS SKAITYMAI  
RIMA DRANICKAITĖ, KNYGŲ KLUBO VADOVĖ 

Saulėtą rugsėjo popietę  A. J. Greimo skaitykloje susirinko 
gimnazijos Knygų klubo narės į jau tradicija tapusią popietę 
„Vasaros skaitymai“. Popietėje narės dalijosi įspūdžiais 
apie vasarą perskaitytas knygas. 

Rima Dranickaitė, bibliotekos vedėja,  pristatė R. Kmitos 
monografiją „Ugnies giesmės. Tūkstan!s Sigito Gedos 
veidų“, kurioje autorius bando įspė!, kur slypi poeto S. 
Gedos fenomeno šaknys. Pavaduotojos Romos Pupinytės 
skaitytame C. Hoover romane „Mes dedame tašką“ 
nagrinėjama smurto šeimoje problema. Sigitai Petru!enei, 
buvusiai gimnazijos e!kos mokytojai, didelį įspūdį paliko 
kunigo M. Mitkevičiaus knyga „Nesuskambėjęs pragaras. 
Psalmių mąstymai“. Autorius analizuoja psalmių sub!lybes. 
Gimnazijoje dirbusiai lietuvių k. mokytojai Joanai Župer-
kienei pa!ko filosofo L. Degėsio paradoksalių, ironiškų 
įžvalgų eseis!ka knygoje „Viskas buvo ne taip“. Alfreda 
Samsonavičienė, buvusi anglų k. mokytoja, rekomendavo 
visoms perskaity! B. Garmus romaną „Chemijos pamo-
kos“, pasakojanG apie moterį chemikę, gyvenusią sep!nto 
dešimtmečio pradžioje Amerikoje.  

Geografijos mokytojai Sniegai Raubaitei didelį įspūdį pada-
rė T. Marshall knyga „Geografijos įkaitai: dešimt žemėlapių, 
pasakančių viską, kas lemia pasaulio poli!ką“. 
Pavaduotoja Audronė Saldauskienė per vasarą i!n pamėgo 
audio knygas, jas rekomendavo ir kitoms klubo narėms. 

Nepastebimai prabėgo laikas prie kavos puodelio besišne-
kučiuojant apie knygas.  ●   



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 
RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA 

 
Rugsėjo 16–22 dienomis vyko Europos judumo savaitė „Bendrauk lengviau“. Savaitės šūkis  „Judėk laisviau“ nešė 

žinią, kad judėjimas – tai ne !k bėgimas ar mankšta, tai  fizinio aktyvumo formų gausa.  

Minėdami Europos judumo savaitę, Didždvario gimnazijos mokiniai „rinko“ žingsnius su Walk 15 programėle, važiavo į 
gimnaziją dviračiais, per pertraukas aktyviai žaidė stalo tenisą.  Įvyko draugiškos krepšinio ir !nklinio varžybos             

su S. Daukanto gimnazijos mokiniais. ●   



 

 
Vilniaus g. 188 

Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  

El. pašto adresas 

ras!ne@didzdvaris.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija 

Dėkojame Didždvario gimnazijos 
bendruomenei už aktyvų 

dalyvavimą ilgalaikiame ugdymo 
projekte 

 „Mokyklos eina su #walk 15″. 
Gimnazistus i!n nudžiugino gau! 
prizai: išmanieji laikrodžiai ir 90 
eurų suma įvairiems vaisiams 

nusipirk!. 
Šis projektas vyks ir šiais metais.  

Kviečiame gimnazijos 
bendruomenę  aktyviau dalyvau! 

„Judumo iššūkyje” su #walk 15 
programa. ●   

MOKYKLOS EINA SU #WALK 15 
MINDAUGAS DABKEVIČIUS, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS  

72:64  

Rugsėjo 15 d. mūsų gimnazijos krepšininkai kovėsi draugiškose varžybose su S. Daukanto gimnazijos krepšininkais.  

Po įtemptų varžybų rezultatu 72:64 laimėjo mūsų krepšininkai. ●   


