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Nominacija įteikta už pastarųjų dvejų metų  
lyderystę, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą 

Šiaulių miesto bendruomenei. 



Romualdui Laugaliui – už 40-ies metų nuoširdų, pras-
mingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, už 
geranorišką ir šiltą bendravimą su kolegomis, mokiniais, 
jų tėvais, už rodomą pavyzdį mokiniams, kūrybiškumą, 
meninį, vertybinį ugdymą, tau$nio šokio pristatymą Lie-
tuvai ir pasauliui.  

Rimai Dranickaitei – už 40-ies metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už geranorišką bendravimą ir 
bendradarbiavimą su mokytojais ir mokiniais, Knygų klu-
bo veiklos organizavimą. 

Laimutei Vielikėnienei – už 35-erių metų nuoširdų, pro-
fesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, už gera-
noriškumą, kūrybiškumą, idėjas ir atsidavimą gimnazijos 
bendruomenei, už sėkmingą bendradarbiavimą su mo-
kiniais, jų tėvais, mokytojais.  

Jovitai Ratnikienei – už 25-erių metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už geranoriškumą, kūrybiškumą, 
bendravimą ir bendradarbiavimą, meninį mokinių ugdy-
mą, sėkmingą projektų gimnazijoje ir mieste įgyvendini-
mą.  

Audronei Zibalienei – už 25-erių metų nuoširdų, pro-
fesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, už gerano-
riškumą, kūrybiškumą, inovatyvumą, bendravimą ir 
bendradarbiavimą, meninį mokinių ugdymą, sėkmingą 
projektų gimnazijoje ir mieste įgyvendinimą, este$nį 
gimnazijos aplinkų kūrimą. 

Evaldui Daujotui  – už 25-erių metų darbą Didždvario 
gimnazijoje, už fizikos ir muzikos sintezę, bendravimą ir 
bendradarbiavimą su kolegomis ir mokiniais.  

Daivai Staniulytei  – už 25-erių metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už geranorišką bendravimą ir 
bendradarbiavimą su mokiniais, jų tėvais, kolegomis, 
vokiečių kalbos ir kultūros puoselėjimą, dalyvavimą orga-
nizuojant akcijas, renginius.  

Virginijai Savickaitei – už 25-erių metų nuoširdų, pras-
mingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, už 
geranorišką bendravimą, bendradarbiavimą ir pagalbą 

mokiniams, jų tėvams, kolegoms, idėjas ir atsidavimą 
gimnazijai, atsakingą darbą su socialiniais partneriais, 
savanorystę, renginių gimnazijos, miesto ir šalies moki-
niams ir mokytojams organizavimą.  

Živilei Muzikevičiūtei – už 25-erių metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už geranorišką bendravimą ir 
bendradarbiavimą su mokiniais, jų tėvais, kolegomis, 
lietuvių kalbos puoselėjimą, dalyvavimą organizuojant 
renginius gimnazijos, miesto ir šalies mokiniams ir moky-
tojams.  

Gienai Kubiliūtei – už 20-ies metų nuoširdų, profesionalų 
darbą Didždvario gimnazijoje, už geranorišką bendravimą 
ir bendradarbiavimą su mokiniais, jų tėvais, kolegomis, 
pilie$škumo ugdymą, sėkmingą istorijos integravimą su 
kitais dalykais, edukacinių išvykų organizavimą.  

Vidai Balčiūnienei – už 15-os metų darbą Didždvario 
gimnazijoje, už bendravimą ir bendradarbiavimą su mo-
kiniais, jų tėvais, kolegomis, lietuvių kalbos puoselėjimą, 
dalyvavimą organizuojant renginius gimnazijos, miesto ir 
šalies mokiniams ir mokytojams.  

Astai Gagilienei – už 15-os metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už geranorišką bendravimą ir 
bendradarbiavimą su mokiniais, jų tėvais, kolegomis, 
kūrybiškumą, sėkmingą literatūros integravimą su kitais 
dalykais, lietuvių kalbos puoselėjimą, dalyvavimą organi-
zuojant renginius gimnazijos, miesto ir šalies mokiniams 
ir mokytojams.  

Audronei Saldauskienei – už 15-os metų nuoširdų, pro-
fesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, už gera-
noriškumą, inovatyvumą ir atsidavimą gimnazijos ben-
druomenei, bendravimą ir bendradarbiavimą su kolego-
mis, mokiniais, jų tėvais, sėkmingą projektų gimnazijoje 
ir mieste koordinavimą, gimnazijos veiklų viešinimą. 

Mindaugui Dabkevičiui – už 15-os metų nuoširdų darbą 
Didždvario gimnazijoje, už aktyvų dalyvavimą akcijose, 
renginiuose, sveikos gyvensenos puoselėjimą, gera-
norišką bendradarbiavimą su kolegomis, mokiniais, gim-
nazijos viešinimą sporto renginiuose. ●   

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 

SPALIO 5 D. DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI ŠVENTĖ PROFESINĘ ŠVENTĘ – TARPTAUTINĘ MOKY-

TOJŲ DIENĄ. UŽ ILGAMETĮ DARBĄ IR PASIŠVENTIMĄ MOKYKLAI PADĖKOS RAŠTAI ĮTEIKTI:  



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

„DG – DAUGIAU GALIMYBIŲ“ 
TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 

Nuotraukos: Algita Armalaitė ir Gerda Gintulaitė 



Spalio 12 d. gimnazijoje vyko mokinių seimo rinkimai. Į 
seimą kandidatavo 24 mokiniai. 

Rinkimuose dalyvavo 49,7 procento (285 mokiniai) balsa-
vimo teisę turinčių mokinių. Balsadėžėje rasta 285 galio-
jantys biuleteniai (3 negaliojantys) 

Norime pasveikin$ Viltę Butkutę, Artėmijų Čikalovą, Pauli-
ną Grudikytę, Gretą Jokimčiūtę, Viktoriją Jokubaitytę, Ga-
biją Lekavičiūtę, Kotryną Matuliokaitę, Titą Poškevičių, 
Aistę Roznytę, Emiliją Sarapinaitę ir Žygimantą Arminą 
Zyką, kurie Didždvario gimnazijos mokinių seimo rinkimuo-
se surinko daugiausiai balsų. 

Didždvario gimnazijos mokinių prezidentė Algita Armalaitė 
pasinaudodama Veto teise į gimnazijos mokinių seimą pakvietė prisijung$ Viltę Rimkutę ir Gerdą Gintalaitę. 

Į 2022–2023 metų mokinių seimą taip pat patenka 2021–2022 metų mokinių seimo nariai: Algita Armalaitė (gimnazijos 
mokinių prezidentė), Simona Mickutė (gimnazijos mokinių seimo pirmininkė), Lukas Šateika (IV klasės mokinys) ir Daina 
Zalogaitė ( IV klasės mokinė). ●  

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO RINKIMAI 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS INFORMACIJA 

1. Algita Armalaitė (prezidentė, III kl.) 
2. Simona Mickutė (mokinių seimo 

pirmininkė, IV kl.) 
3. Lukas Šateika (IV kl.) 

4. Daina Zalogaitė (IV kl.) 
5. Aistė Roznytė (III kl.) 

6. Greta Jokimčiūtė (III kl.) 
7. Viltė Butkutė (III kl.) 

8. Paulina Grudikytė (III kl.) 
9. Gerda Gintalaitė (II kl.) 

10. Viktorija Jokubaitytė (II kl.) 
11. Gabija Lekavičiūtė (II kl.) 

12. Kotryna Matuliokaitė (II kl.) 
13. Viltė Rimkutė (II kl.) 

14. Emilija Sarapinaitė (II kl.) 
15. Artėmijus Čikalovas (I kl.) 

16. Titas Poškevičius (I kl.) 
17. Žygimantas Arminas Zykas (I kl.) 

PRISTATOME 2022–2023 METŲ ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO NARIUS: 

SVEIKINAME IR LINKIME ATSAKINGO, PRASMINGO DARBO! 

 



Kadangi Didždvario gimnazija patenka 
į priorite$nių mokyklų, kurių mokiniai 
sėkmingai tęsia mokymąsi VU, sąrašą, 
spalio 13 d. Vilniaus universiteto ats-
tovai lankėsi mūsų gimnazijoje.   

Aktų salėje, kuri vos sutalpino visus 
norinčius III–IV klasių gimnazistus, 
buvo organizuotas VU pristatymas: 
kalbėta apie universitetą, jo $kslus, 
vertybes, mokymo(si) specifiką. Pasi-
rodo, VU – tai vienas populiariausių 
universitetų Lietuvoje, kuriame moki-
niai norėtų studijuo$. Po pristatymo 
vyko „Mini studijų mugė“, kurioje ats-
tovai iš Chemijos ir Geomokslų, Mate-
ma$kos ir Informa$kos, Fizikos, Ko-
munikacijos, Istorijos fakultetų, Gam-
tos mokslų centro, Šiaulių akademijos 
mokinius konsultavo rūpimais klausi-
mais (pavyzdžiui, apie studijų progra-
mas, egzaminus, specialybių ypatu-
mus).  Prie stendų būriavosi mokiniai,  
kurie turėjo daugybę klausimų, jie dar  
ilgai diskutavo po renginio.  

Tuo pačiu metu VU atstovai diskutavo 
su gimnazijos vadovais, aptarė, kaip 
s$prin$ bendradarbiavimą, mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimą, kokios yra 
galimybės ves$ prak$nius ir teorinius 
užsiėmimus mokiniams, mokytojams.  

Pirmą kartą turėjome tokį turiningą ir 
informatyvų susi$kimą su Vilniaus 
universiteto atstovais. ●  

VILNIAUS UNIVERSITETO (VU) „MINI STUDIJŲ MUGĖ“ 
 DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE  

LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, KARJEROS SPECIALISTĖ 



Puoselėjant STEAM kultūrą gimnazijoje, spalio 8 d. I kl. 
mokiniai dalyvavo STEAM atradimų dienos renginiuose. 

 

   PrakPkos darbas „Spalvoto cukraus piramidė“ 

Šiame užsiėmime mes praplėtėme savo žinias apie sočiuo-
sius, nesočiuosius ir perso$ntus $rpalus. Mokėmės išgirs$ 
viską, ką sako mokytoja, nes jei neišklausai iki galo, pirami-
dė susilieja į vieną spalvą. Bėrėme tris skir$ngus cukraus 
kiekius į tris skir$ngas s$klinaites su 30 ml vandens ir dažė-
me skir$ngomis spalvomis, po to labai atsargiai supylėme į 
matavimo cilindrą ir stengėmės, kad spalvos nesusimaišytų. 
Nors šią dalį įvykdy$ pavyko ne visiems mokiniams, bet 
visiems vis $ek buvo labai smagu! Lyginome rezultatus, 
aiškinomės, kokias klaidas padarėme, kodėl vieniems pavy-
ko, o ki$ems – ne. Prak$kos darbui vadovavo chemijos mo-
kytoja Virginija Savickaitė. 

   Edukacija „Užfiksuota šviesa: chemija ir fotografija” 

Darbuotojos iš VšĮ „Projektų studija” pristatė fotografijos 
istoriją, supažindino su fotografijos rūšimis. Sužinojome, 
kaip veikia fotoaparato objektyvas, netgi papasakojo, kaip 
įmanoma pa$ems pasidary$ fotoaparatą, kuris buvo nau-
dojamas seniau. Prak$nėje užsiėmimo dalyje pamatėme, 
kaip vyksta ciano$pijos procesas ir kaip gimsta analoginė 
fotografija. Nudažėme popieriaus lapą dažais, kurie jautrūs 
ultraviole$nei šviesai, uždėjome daiktus, augalus ant to 
popieriaus lapo ir pakišome po aparatu, kuris šviečia ultra-
viole$ne sviesa.  Uždėtų daiktų siluetas pasilieka ant popie-
riaus lapo lyg nuotrauka. Taip išsiaiškinome vaizdo atsira-
dimo bei fiksavimo cheminį mechanizmą. Kartu su dailės 
mokytoja Jovita  Ratnikiene surengsime darbų parodą. 

   Edukacija „Natūralių kvepalų gamyba“ 

Užsiėmime gaminome natūralius kvepalus iš eterinių aliejų. 
Pirmiausia, pildėme lapelį,  kuriame buvo surašy$ įvairūs 
kvapai, o mes turėjome kiekvieną jų pauosty$. Išsiaiškinę, 
kokie kvapai mums pa$nka, galėjome pasigamin$ kvepalus. 
Edukacijoje mums paaiškino kvepalų natų reikšmes, sužino-
jome, kad gamin$ kvepalus nėra taip lengva, ypač paga-
min$ kvepalus, kurie maloniai kvepia. Šis užsiėmimas dau-
gumai pirmokų pa$ko labiausiai. 

Prak$kos darbams „Gyvūninių audinių atpažinimas švie-
siniu mikroskopu“ ir „Jungiamųjų audinių atpažinimas 
šviesiniu mikroskopu“ vadovavo biologijos mokytojos: 
Kris$na Muraškienė ir Danguolė Vaičekauskienė. Poromis 
tyrinėjome  epitelinį ir raumeninį audinį, aiškinomės jų san-
darą, nusta$nėjome jų $pą ir kt. Dirbome stropiai, nes sup-
ratome, kad tai pravers atliekant kitus prak$nius darbus, 
padės geriau pasiruoš$ kontroliniam darbui. ●  

STEAM ATRADIMŲ DIENA 

ANNA SUTKUTĖ, RAIMONDA ULČINAITĖ, IP KL. MOKINĖS, AINĖ MONTVILAITĖ, IM KL. MOKINĖ  



UŽSIĖMIMAI STEAM CENTRE 

RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

Spalio 18–20 dienomis šešiolika      
II klasių gimnazistų keliavo į  VU 
Šiaulių akademijos STEAM centrą 
atlik$ prak$nius darbus „Apie švie-
sos savybes bei jos poveikį žmo-
gui“. Programą sudarė 3 kompleksi-
niai $riamieji darbai: apšvieta – 3,5 
val., op$nis liežuvis – 3,5 val., kon-
tak$nių akinių lęšių židinio nuotolio 
nustatymas – 3 val.  

Užsiėmimuose mokiniai susipažino 
su patalpų apšvietos higienos nor-
mų reikalavimais, įgijo darbo su 
apšvietos matavimo prietaisu įgū-
džių, nustatė, kaip kinta apšvieta, 
kintant atstumui nuo šviesos šal$-
nio, ištyrė  ir įver$no laboratorijos 
skir$ngų darbo vietų natūralų ir 
mišrų apšvie$mą, aiškinosi  šviesos 
sklidimo medžiaga savybes ir op$nių 
metodų prak$nį pritaikymą, išmatavo cukraus ar kitų medžiagų, iš$rpusių vandenyje, kiekį, palygino produkto sudėR su 
gamintojų skelbiama informacija, išmatavo glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinių nuotolius.  

Taigi mokiniai patobulino fizikos dalykines kompetencijas. ● 

APIE ŠVIESOS SAVYBES BEI JOS POVEIKĮ ŽMOGUI 

Spalio 5–7 dienomis šešiolika          
I klasių gimnazistų skubėjo į  VU 
Šiaulių akademijos STEAM centrą 
atlik$ prak$nius darbus „Elek-
triniai ir šiluminiai procesai aplink 
mus“: kietųjų kūnų šiluminio plė-
$mosi tyrimas – 2 val., smėlio ir 
vandens savitosios šilumos pa-
lyginimas – 2 val., vandens savito-
sios garavimo šilumos nustatymas 
– 2 val.,  vandens druskingumo 
tyrimas – 2 val., dirvožemio elek-
trinio laidumo tyrimas – 2 val. 

Mokiniai atliko $riamuosius dar-
bus, analizavo elektrinius ir šilu-
minius reiškinius ir procesus, tyrė 
vandens ir skir$ngo dirvožemio druskingumą, matavo sūraus vandens ir dirvožemio elektrinį laidumą, nagrinėjo kietųjų 
kūnų šiluminį plė$mąsi, palygino skir$ngų medžiagų savitąsias šilumas, analizavo fazinius virsmus ir šilumos apykaitos 
procesus. Kai kurie darbai buvo atliekami su Vernier kompiuterine mokymo(si) sistema. 

Mokiniai prak$niais darbais pa$krino susiformuluotą hipotezę, atliko matavimus ir skaičiavimus, braižė  grafikus, darė 
išvadas ir apibendrinimus. ●  

 

ELEKTRINIAI IR ŠILUMINIAI PROCESAI APLINK MUS 

 



Didždvario gimnazija jau daug  metų bendradarbiauja su Vilniaus universitetu. Rugsėjo mėn. pabaigoje grupė III–IV kla-
sių mokinių turėjo nuostabią galimybę apsilanky$ Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Išvykos $kslas – vado-
vaujant universiteto mokslininkams atlik$ laboratorinius darbus, pasidomė$ ir būsimų studijų galimybėmis. 

Mokiniai turėjo galimybę pasirink$, kokį prak$nį darbą jie norėtų išmėgin$. Vieni skaičiavo chlorofilo kiekį lapuose bei 
gliukozės kiekį skir$nguose vaisvandeniuose, ki$ tyrė fermentų aktyvumą, dar ki$ gamino dirb$nius sintezės esterius. 
Grupėse dirbome kartu su kitų gimnazijų mokiniais. 

Diena VU buvo prasminga ir naudinga!  ●   

STUDENTAS VIENAI DIENAI 

 IM KLASĖS MOKINIAI DALYVAVO VU ŠIAULIŲ AKADEMIJOS ORGANIZUOTAME RENGINYJE 
„STUDENTAS VIENAI DIENAI“ ● 

BENDRADARBIAVIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLININKAIS 
ALGITA ARMALAITĖ, IIIA KL. MOKINĖ 

 

Gimnazijoje viešėjo Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos komanda 
 ir jos direktorius  Vytautas Girčius. 

Vytautas Girčius mūsų mokykloje yra dirbęs istorijos mokytoju. 
Džiugu, kai buvę kolegos aplanko! ● 

Spalio 18 d. vykusiame Gimnazijos 
tarybos posėdyje išrinktas naujas 

tarybos pirmininkas.  
Juo tapo Simonas Strelcovas 

(tėvų atstovas). 
Sveikiname ir linkime prasmingo 

bendradarbiavimo! ● 



Virtualios inovacijų ir verslumo stovyklos yra pirmasis daly-
vavimo accelerator_x programoje žingsnis. Stovyklos vyks-
ta Gather plaUormoje. Mokiniai ir verslo mentoriai atsidu-
ria virtualiame inovacijų kūrimo pasaulyje. Virtualių sto-
vyklų $kslas – kartu su verslo mentoriais išvysty$ verslo 
idėją (produktą/paslaugą), kurią mokiniai, įkūrę mokomąją 
bendrovę, tęsia ir pristato eXpo parodose.  

Spalio 7 d. septyni II klasės mokiniai dalyvavo virtualioje 
LJA Inovacijų stovykloje „Challenge the Challenge”. Tai vir-
tualus hakatonas, mokiniai, susibūrę į komandą, išsigryni-
na problemą ir atranda potencialią verslo idėją.    

Mūsų gimnazijos mokiniai siūlė savo verslo idėjas, jas to-
bulindami, sprendė šias aktualias problemas: 

● Antrinis daiktų panaudojimas. Ar galime ir kaip galime 
prisidė$ prie rato uždarymo – žiedinės ekonomikos puose-
lėjimo. Nors dažno žmogaus sąmonėje po gamybos liku-
sios atliekos būtų laikomos šiukšlėmis, tačiau pakarto$nis 
panaudojimas gali sukur$ vertę ir grąžin$ juos į vartojimo 
ratą. Taip būtų ska$nama aplinkos darna ir tvarumas.   

● Fizinis aktyvumas ir sveikata. Kaip pasitelkiant antre-
prenerišką super galią padidin$ vaikų fizinį aktyvumą, for-
muo$ ilgalaikius įpročius gyven$ sveikiau ir aktyviau, kaip 
fizinę veiklą pavers$ smagiu įpročiu? ●   

INOVACIJŲ STOVYKLA „CHALLENGE THE CHALLENGE” 

DIANA VIRBICKAITĖ, EKONOMIKOS MOKYTOJA  

Sveikiname TB1 kl. mokinius: Tadą AmbrozaiV ir Džiugą 
Ąžuolą Gavorskį, tapusius Valstybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI) konkurso-viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ 
Šiaulių apskri$es etapo nugalėtojais! Dėkojame mokytojai 
Dianai Virbickaitei. 

VMI inicijuotas konkursas susideda iš trijų etapų. Pirmaja-
me etape kiekviena užsiregistravusi komanda turėjo gali-
mybę atsaky$ į jai internetu pateiktus 30 testo klausi-
mų. Organizatorių teigimu, šiemet pirmame etape prisijun-
gė rekordiškai didelis komandų skaičius, jų buvo net  361! 

Antrasis etapas vyko spalio 27 d. penkių apskričių VMI 
(AVMI). Į šį etapą kiekviename regione pateko penkios dau-
giausiai taškų pirmajame etape surinkusios komandos. 

Trečiame etape Vilniuje dalyvaus penkios antrame etape 
daugiausiai taškų ir komisijos narių geriausiai įver$ntos ko-
mandos iš penkių AVMI. Džiugu, kad ten dalyvaus ir 
Didždvario mokyklos mokinių komanda. ●   

VMI KONKURSAS-VIKTORINA „MOKESČIAI SUGRĮŽTA KIEKVIENAM“ 



 RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ 

Spalio 13 d. kartu su kolegomis iš Vilniaus universi-
teto  pristaty$ studijų programas Didždvario gimnazijos 
mokiniams atvyko Tarptau$nio bakalaureato diplomo 
programos (TBDP) Alumni klubo narys, Matema$kos ir in-
forma$kos fakulteto doktorantas Aidas Medžiūnas. Aidas 
mielai su$ko dar kartą atei$ į gimnaziją ir kitą dieną ir susi-
$k$ su parengiamųjų bakalaureato klasių IP, IIM, IIY ir TB1 
kl. mokiniais. Jis gimnaziją baigė prieš 14 metų, kai TBD 
programą gimnazijoje $k buvo pradėta įgyvendin$,  todėl 
$ek mokiniai, $ek mokytojai patyrė daug iššūkių, kuriuos 
dabar prisiminus galima ir pajuokau$.  

Mokiniams Aidas pristatė, anot jo, savo nesėkmės istoriją. 
Tai labai intrigavo susirinkusius. Ketveri metai savo kelio, 
vietos paieškų, kurie pagaliau atvedė jį į dabar$nę poziciją. 
Mokiniai klausė jo, ar dabar jis jaučiasi laimingas, sėkmin- gas, ir Aidas be dvejonių atsakė – TAIP. Mokiniams jis ak-

centavo, kad reikia atsisaky$ stereo$pų, nebijo$ pa$rčių 
($k jos turi bū$ motyvuojančios, o ne žalojančios), reflek-
tuo$ pa$r$s, klausiant savęs, ar aš $krai to noriu ir galiu, ar 
man $nka, ar $k noriu, nes taip daro visi. 

Bendraudamas su mokiniais, Aidas ir pats kėlė provokuo-
jančius, mąsty$ ska$nančius klausimus, trumpai pristatė 
VU Matema$kos ir informa$kos fakulteto siūlomas studi-
jas ir paragino mokinius daugiau domė$s studijomis Lietu-
vos aukštosiose mokyklose.  

Po susi$kimų mokiniai išeidami dėkojo už įdomias įžvalgas 
bei patarimus.  ●   

SUSITIKIMAS SU TBDP ALUMNI KLUBO NARIU, MATEMATIKOS IR 
INFORMATIKOS FAKULTETO JAUNESNIUOJU ASISTENTU,  

DOKTORANTU AIDU MEDŽIŪNU 

STUDIJŲ UŽSIENYJE PRISTATYMAS 

Spalio 17 d. gimnazijos skaitykloje Rokas Kovalenskis, bu-
vęs S. Daukanto gimnazistas, dabar studijuojan$s NHL 
Stenden University of Applied renginių ir laisvalaikio vady-
bą, papasakojo apie studijas Nyderlanduose, Belgijoje, Da-
nijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Vokie$joje, Kinijoje 
ir Austrijoje. Rokas paneigė mitus:  studijuo$ labai brangu, 
reikia moky$s $k devintukais, dešimtukais, baimė susikal-
bė$ angliškai.   

Mokiniai plačiau išgirdo apie studijas Nyderlanduose, gali-
mybes įsidarbin$ ir dirb$ per savaitę 14 valandų, kad galė-
tum gau$ paramą, apie gyvenamojo ploto susiradimą ir 
sunkumus, apie lietuvių bendradarbiavimą ir pagalbą sto-
jan$esiems, organizaciją KASTU. Išgirdome Roko nesėkmių 
ir sėkmių istorijas, išgirdome patarimus, kad geriau moky-
$s iš sve$mų klaidų ir atsakingiau priim$ sprendimus ren-
kan$s studijas.  ●   

LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, KARJEROS SPECIALISTĖ 



PAMOKA PREKYBOS CENTRE 

Spalio 27 d.  grupei gimnazijos trečiokų geografijos pamoka vyko Saulės miesto prekybos centre. Mat šiuo metu centro 
erdvėje įkurta Saulės sistemos planetų paroda. Mokiniai, apžiūrėję vizualius planetų modelius, gavo užduoR –  

pristaty$ šias planetas. ●   

SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

Spalio 21 d. dalyvavome Vilniaus universiteto Šiaulių aka-
demijos regiono plėtros ins$tuto Pasaulinės sta$s$kos 
dienos paminėjimo renginyje ir pristatėme pranešimą 
„Palyginamoji skaitomų knygų ir klausomos muzikos ana-
lizė“. Kad pasiruoštume šiam projektui, parengėme apk-
lausą Didždvario gimnazijos mokiniams ir, suskaičiavę 
gautus rezultatus, juos palyginome. 

Renginyje dalyvavo mokiniai ne $k iš Šiaulių, bet ir iš kitų 
Lietuvos miestų (pavyzdžiui, iš Vilniaus, Klaipėdos) mo-
kyklų. Pranešimai buvo iš$es įdomūs: pavyzdžiui, sužino-
jome, kokių baimių turi žmogus, kokią įtaką jos daro kiek-
vienam mūsų, išgirdome sta$s$ką apie tai, kiek laiko mo-
kiniai keliauja į mokyklą, ir supratome, kaip skiriasi kelio-
nė, jei gyveni dideliame mieste ar mažame miestelyje. Klausydami pranešimų, nejučia lyginome su savo pa$r$mi. Vie-
nas įdomiausių pranešimų buvo apie tai, kas dažniausiai lemia vedybas, skyrybas, kokią įtaką santykiams turi zodiako 
ženklai. 

Be jokios abejonės, visi pristatymai buvo įdomūs, bet vis $k įdomiausia buvo pa$ems įvykdy$ savo projektą ir sužino$, 
kokią muziką ir kokią literatūrą labiausiai mėgsta mūsų gimnazistai. ●   

PAMINĖJOME PASAULINĘ STATISTIKOS DIENĄ 
EUGENIJUS BUIVYDAS, MATEMATIKOS MOKYTOJAS 

 



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

KONKURSAS „AR PAŽĮSTI GIMTĄJĮ MIESTĄ“ 
SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA  

 
Spalio 20 d. gimnazijoje vyko Šiaulių miesto I klasių patyriminis konkursas „Ar pažįs$ gimtąjį miestą?”. Dalyvavo septynios 

gimnazistų komandos, kurios varžėsi orientavimosi rungtyje po miesto centrą, ieškodamos nuotraukose užkoduotų        
objektų, kuriuos reikėjo nufotografuo$ ir pažymė$ žemėlapyje, bei protų mūšyje „Šiauliai: anksčiau ir dabar”. 

Kova buvo labai permaininga ir intriguojan$. I vieta a$teko J. Janonio gimnazijos komandai, o II ir III vietos  –                           
mūsų gimnazijos IM ir IP klasių komandoms. ●   



Gimtosios kalbos savaitė pradėta diktanto konkursu 
„Raš$ngiausiasis“. A. J. Greimo skaitykloje susirinko nema-
žas būrys (31 mokinys ir 4 mokytojai!) dalyvių, neabejingų 
gimtajai kalbai ir norinčių įsiver$n$ raš$ngumo gebėjimus. 
Susikaupę klausėsi diktanto žodžių ir rašė... apie skubėji-
mą, laiko tėkmę, rudenį... Diktuotus žodžius – „Nuo byran-
čių klevo lapų, nuo bičiulių šilumos, pats nuo savęs tolda-
mas dar pagalvojau: o ar lauks jie, kol rasiu jiems laiko ar 
kol įstengsiu suvok$, kad pas juos, o ne nuo jų verta ei$“ – 
galėtume pritaiky$ ir savo gimtajai kalbai. Prie jos ir į ją 
reikia ei$ kiekvieną dieną, su ja ir joje reikia bū$ kiekvie-
nam...                       

Asta Gagilienė, lietuvių kalbos mokytoja  

Jau trečius metus organizuojama I kl. mokinių popietė 
„Knygų skaitymas – tai galimybė pažin$ pasaulį ir save“ 
pateisino visų dalyvavusių renginyje lūkesčius. Pirmokai 
pristatė per vasarą skaitytas knygas. Buvo ne $k įdomu 
išgirs$, kokias knygas jie skaito, supras$, kas juos domina, 
bet ir pamaty$, kaip mokiniai geba į$kin$ susirinkusius 
skaitytos knygos prasmingumu.                           

Vida Balčiūnienė, lietuvių kalbos mokytoja   

Į konkursą „Taisyklinga kalba – vertybė“ renkasi I–II kl. mo-
kiniai, norintys pasi$krin$ kalbos kultūros žinias. Turbūt 
nekeista, kad visi laimėtojai – antrokai.  

 Živilė Muzikevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja  

Nors daug darbų atliekame kompiuteriu, labai svarbu 
neužmirš$ savo rašysenos. Dailyraščio konkursas – puiki 
proga pademonstruo$ (gal prisimin$) savo dailią rašyseną. 
Įdomu tai, kad konkurso laimėtojais tapo ir pirmokai, ir 
ketvirtokai.  

Jūratė Stancelienė, lietuvių kalbos mokytoja  

Dvi trečiokų grupės kartu su lietuvių kalbos mokytojomis 
(Jolanta Valančiene ir Asta Gagiliene) lankėsi Šiaulių dra-
mos teatre. Mokytojos Jolantos mokinių mintys po eduka-
cijos:  

Labai pa$ko aktoriaus Juozo Bindoko pasakojimas apie 
teatro gyvenimą. Noriu apsilanky$ dar kartą… (Almantė)  

Gembė, gelumbininkė, užkulisiai (kulisai) – žodžiai, su ku-
riais supažindino aktorius, pasakodamas apie teatro erd-
ves. Įdomu… (Luka )  

Labai pa$ko pažvelg$ į teatrą iš arčiau, pavyzdžiui, kaip 
ruošiasi spektakliui aktoriai. Aktoriaus J. Bindoko pasakoji-
mas suteikė gerą nuotaiką. (As(jus)  

Pa$ko  aktoriaus-gido ekspresyvumas. (Denis)     

Įdomu sužino$ teatro paslap$s, kas vyksta užkulisiuose. 
Įsiminė žaismingas bendravimas su repetuojančiais akto-
riais ir režisieriumi teatro mažojoje salėje. (Deimantė)  

Kai pažinome teatro „virtuvę”, belieka pažiūrė$ kokį spek-
taklį, tad prieita prie išvados – drauge aplanky$ spektaklį 
„Šiandien man Hamletas”.  

Jolanta Valančienė, lietuvių kalbos mokytoja  

Eksprom$nės kalbos konkursas – kietas riešutėlis net abi-
turientams, išdrįsusiems išbandy$ savo, kaip oratoriaus, 
gebėjimus. Šįkart kalbos tema – „Menas ir karas“. Per 20 
min. mokinys, naudodamasis pateiktais šal$niais, turėjo 
pareng$ ir pasaky$ kalbą. Jis galėjo rink$s, ar kalbės paro-
dos a$darymo proga, ar pilie$nės akcijos dalyviams, ar 
kalbą skirs menininkui, kuriam buvo įteikta premija už drą-
są, nuoseklų darbą kultūros srityje bei jo kūrybinę veiklą. 
Konkurso dalyviai pasirinko G. Grajausko, S. Parulskio, A. P. 
Virbickaitės tekstus, kuriuose gvildenamos skaudžios prob-
lemos, kilusios dėl karo Ukrainoje, sprendžiama meni-
ninko ir meno vieta kri$nėse situacijose. Ypač įtaigiai pavy-
ko į savo kalbą integruo$ dailininko K. Strautnieko 
„Gyvatės portretą“, jaunimo grafičius bei R. Pilipėjaus fo-
tografijas. Visi dalyviai labai atsakingai ruošėsi, kalbėjo 
jautriai, į$kinamai, kūrybiškai susiejo pateiktus šal$nius. 
Pasibaigus konkursui, mokiniai su ver$nimo komisijos na-
riais aptarė, kaip per labai trumpą laiką pareng$ įtaigų pra-
nešimą.  

Janina Dombrovskienė, lietuvių kalbos mokytoja  

 GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖ 2022   

 
Spalio 17–21 dienomis tradiciškai vyko Gimtosios kalbos savaitė. Yra renginių, kurie vyksta kasmet (pavyzdžiui, 

diktanto ar dailyraščio konkursai), bet kaip ir kasmet, taip ir šiemet atsiranda kažkas naujo (pavyzdžiui, edukacija 
į Šiaulių dramos teatrą, projektas „Aš – gamtos dalis“). Per šią savaitę vyko net devyni renginiai, kuriuose                 

dalyvavo beveik visi I–II kl. mokiniai ir grupė III–IV kl. mokinių. Buvo organizuoP du integruoP projektai: lietuvių 
kalbos ir IT „Kalbėk taisyklingai” I kl. ir lietuvių kalbos ir dailės „Aš – gamtos dalis” II kl.   

„Lietuvių kalba kaip tas senas marmuro paminklas 
stovi ir dabar, nenustojęs savo blizgesio po  

daugelių žmonijos šimtmečių“  
(prancūzų geografas Jean J. E. Reclus). ●   



DAILYRAŠČIO KONKURSAS 
JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  

Vienas iš lietuvių kalbos savaitės renginių – dailyraščio kon-
kursas. Dailus raštas daug ką pasako apie žmogų. Jis liudija 
ir apie charakterio savybes, ir apie žmogaus kultūrą, todėl 
reikia rašy$ ne $k taisyklingai, bet ir steng$s gražiai rašy$. 
Šiandien labai dažnai pasigendame būtent dailiai parašyto 
teksto. Gimnazistai $krai pasistengė konkurse. Pirmiausia 
prak$kavosi taisyklingas raides rašy$, o po to ir sakinį pagal 
visus reikalavimus užrašė.  

Sudė$ngesnės pratybos vyko Šiaulių „Aušros“ muziejuje, 
nes ten mokiniams teko rašy$ su plunksnakočiu. Edukacija, 
kurią pasirinko gimnazijos IA ir IY klasės mokiniai, vadinasi 
„Tarpukario mokykla. Dailyraš$s“.  

Pasirinkimas neatsi$k$nis – šiandien taip mažai berašome 
dailyraščiu, todėl norėjome sau ir ki$ems sukur$ šventę – 
parody$, kaip  gražiai, taisyklingai mokame rašy$. Mokiniai 
siekė save išbandy$, ar pavyks įvaldy$ plunksną. Pradžioje 
rašalas taškėsi, plunksnelės lūžo, bet pasiprak$kavus pavy-
ko visai neblogai.  

Muziejaus darbuotojai nusprendė, kad gražiausiai rašy$ su 
plunksnakočiu sekėsi Rytei iš IY klasės. Manome, kad dar 
ne kartą aplankysime muziejų, nes edukacijų pasirinkimas 
platus. ●  

MOKINIAI VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO EDUKACIJOJE 



GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖS 2022 RENGINIŲ NUGALĖTOJAI  

DIKTANTO KONKURSAS „RAŠTINGIAUSIASIS“ 
 
 

I kl. 
Emilija Jakubėnaitė, IA kl. (mokytoja Asta Gagilienė) 

Indrė Štuikytė, IP kl. (mokytoja Vida Balčiūnienė) 
 

II kl. 
Kotryna Matuliokaitė, IIY kl. (mokytoja Asta Gagilienė) 

 

III kl. 
Deivė Stočkutė, IIIA kl. (mokytoja Asta Gagilienė) 

Greta Jokimčiūtė, IIID kl. (mokytoja Jolanta Valančienė) 
 

IV kl. 
JusPna Vasiliauskaitė, IVE kl. (mokytoja Jūratė Stancelienė) 

 

RašPngiausiasis  mokytojas – anglų k. mokytoja  
Diana Nemeikienė  ●   

KONKURSAS „TAISYKLINGA KALBA – VERTYBĖ“ 
 

Laimėtojai – II kl. mokiniai 
 

Saulė Rasickaitė laimėjo I vietą (mokytoja Jolanta Valančienė) 
Kotryna Matuliokaitė – II vietą (mokytoja Asta Gagilienė)  

Gabrielė Guntaitė (mokytoja Jūratė Stancelienė) ir  
Miglė Vaičiulytė (mokytoja Jolanta Valančienė) – III vietą. ●   

 
EKSPROMTINĖS KALBOS KONKURSAS 

 

Viltė Aleksandravičiūtė, TB2 kl., laimėjo I vietą  
(mokytoja Janina Dombrovskienė) 

Marija Muningytė, IVE kl., Ugnė Papartytė, IVE kl. (mokytoja 
Asta Gagilienė) – II vietą 

Silvestras Pinskij, IVB kl. (mokytoja Živilė Muzikevičiūtė), E-
milija Šemetaitė, IVE kl.  

(mokytoja Jūratė Stancelienė) – III vietą. ●   

DAILYRAŠČIO KONKURSO NUGALĖTOJAI 
 

Rytė Medeckytė, IY kl. 
(mokytoja Jūratė Stancelienė) 

 

Urtė Jocaitė, IIY kl.  
(mokytoja Asta Gagilienė) 

 

Cirino Lukas Di Bianca, IIG kl.  
(mokytoja Asta Gagilienė) 

 

Ugnė Papartytė, IVE kl.  
(mokytoja Asta Gagilienė) ● 

 
„KNYGŲ SKAITYMAS – TAI GALIMYBĖ                  

PAŽINTI PASAULĮ IR SAVE“  
 

Įtaigiausiai pristatė skaitytą knygą 
Evita Navickaitė ir Emilija Jakubėnaitė, IA kl. 

(mokytoja Asta Gagilienė) 
 

Martynas Skiutė, IM kl.  
(mokytoja Živilė Muzikevičiūtė) ●   



Ö KAIP VOKIŠKAI 
DAIVA STANIULYTĖ, VOKIEČIŲ K. MOKYTOJA 

Vokiečių kalba neatsiejama nuo Lietuvos švie$mo, kultūros 
ir verslo. Norėdamos pabrėž$ vokiečių kalbos vaidmenį 
švie$mo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo sri-
tyse, penkios Vokie$jos ins$tucijos Lietuvoje 2016 m. pak-
vietė visus, neabejingus vokiškai kultūrai, prisijung$ prie 
Vokiečių kalbos dienų ir organizuo$ su Vokie$ja ir jos kultū-
ra susijusius renginius. 

Didždvario gimnazija aktyviai įsijungia į „Ö kaip vokiškai 
savaitę“. Šių metų tema – vokiečių darbo (dalykinė) kalba, 
tad  pirmokai pirmiausia nusprendė visus supažindin$  su 
įvairiomis profesijomis vokiškai. Jų projek$nių darbų paro-
da  „Berufe“ visą savaitę puikavosi I aukšto fojė. 

II kl. besimokan$eji vokiečių k. įsitraukė į tarptau$nį pro-
jektą, simuliacinį žaidimą „Klimatui neutralus mies-
tas“. Sausros, kylan$s jūros vandens lygis, sparčiai $rps-
tantys ledynai, karščio bangos – klimato kaitos padariniai 
tampa vis akivaizdesni. Simuliacijos žaidimo-konkurso daly-
viai buvo kviečiami atstovau$ įvairioms išgalvoto miesto 
interesų grupėms, diskutuo$ apie aplinkosaugą, siūly$ 
sprendimo būdus tvaresniam gyvenimui ir bendrai siek$ 
pokyčius lemiančio rezultato. 

Kartu su Latvijos, Es$jos, Čekijos ir kt. šalių jaunuoliais  po 
debatų ir aptartos vizijos, kaip sukur$ žalesnį miestą, mūsų 
mokiniai savo idėjas išdėstys sukurtame filmuke, kuris bus 
demonstruojamas, aptariamas, ver$namas projekte daly-
vaujančiose mokyklose. 

Integruotos ir interaktyvios I–III kl. pamokos, kurias ve-
dė  (iš anksto pasiruošę) patys mokiniai, praplėtė krašto, 
kurio kalbą mokosi, pažinimą. Mokiniams tokios pamokos 

kelia teigiamas emocijas, ska$na bendradarbiavimą, lavina 
IT įgūdžius. 

Visą savaitę gimnazijos mokiniai ir mokytojai turėjo galimy-
bę „studijuo$“ jaunimo vokiečių kalbą – JUGENDSPRACHE. 
Taip vadinosi ir kelių gimnazistų sukurtų plakatų paroda. ●  



„MAŽASIS PRINCAS“ PRANCŪZIŠKAI  
JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA 

American Drama Group Europe! Šiais metais ši trupė į Lie-
tuvą atvežė du spektaklius mokiniams anglų ir prancūzų 
kalbomis. Tikslas – plės$ tarpkultūrinį mokymąsi, užsienio 
kalbų žinias, mokinius supažindin$ su pasaulie$nės litera-
tūros šedevru – Antuano de Egziuperi „Mažuoju princu“. 
Tai kūrinys, kurį mielai skaito ir mažas, ir senas. Jame $ek 
žavesio ir išmin$es. Kas nėra girdėjęs šių  garsiųjų frazių: 
„Maty$ galima $k širdimi“ ar „Pasidarai amžinai atsakingas 
už tą, su kuo susibičiuliauji“.  

Muzikinę kūrinio adaptaciją spalio 7 dieną Klaipėdos 
„Žemynos “ gimnazijoje turėjo galimybę stebė$ Jovaro pro-
gimnazijos ir Didždvario gimnazijos mokiniai. Tai buvo ne-
paprastas susi$kimas su mažuoju princu, jo draugais ir dy-
kumoje nukritusiu lakūnu. Théâtre du Héron komandos 
interpretacija sužavėjo ir pradžiugino įvairaus amžiaus žiū-
rovus.   

Iš spektaklio išėjome tylūs, šypsodamiesi. ●  

KAIP KURTI APLINKĄ, KURIOJE SVARBIOS VISOS KALBOS?  
RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA 

Spalio 6–7 d.  gimnazijos mokytojos (geografijos mokytoja 
Sniegina Raubaitė, matema$kos mokytoja Lydija Dronova-
Platbarzdė ir anglų k. mokytoja Rūta Alminienė) dalyvavo 
Vilniaus universiteto ir Europos moderniųjų kalbų centro 
organizuotuose mokymuose „Kaip kur$ aplinką, kurioje 
svarbios visos kalbos?“, kuriuos vedė lektoriai iš Prancūzi-
jos ir Slovėnijos.   

Dvi dienas mokymų dalyviai iš įvairių Lietuvos mokyklų dis-
kutavo, su kokiomis kalbinėmis problemomis susiduria savo 
mokymo įstaigose, kaip integruo$ kalbas į kitus dalykus, ką 
dary$, kad gerėtų mokinių ir mokytojų kalbinės kompeten-
cijos. Susipažinome su kitų šalių pa$r$mi, išbandeme kai 
kurie lektorių sukurtus įrankius, pristatėme mūsų gimnazi-
jos veiklą, ir pradėjome kur$ veiksmų planą. Grįžus į mo-
kyklą, laukia namų darbai: išbandy$ dar keletą EOL įrankių, 

apsispręs$, kokias veiklas komanda norėtų įgyvendin$,  ir 
kaip įtrauk$ į veiklas daugiau kolegų. ●  



INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR IT PAMOKA  
KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA  

Spalio 14 d.  IIP kl. mokiniai dalyvavo  integruotoje anglų k. 
ir informacinių technologijų pamokoje „Healthy ea$ng 
campaign“. 

Mokiniai pristatė video, plakatus, lanks$nukus bei parengė 
pristatymus agituodami bendraamžius gyven$ sveikai.  

Antrokai atkreipė dėmesį į nūdienos paauglių įpročius, ža-
lingų įpročių pasekmes bei teikė pasiūlymus, kokį sveiką 
maistą vertėtų rink$s. Mokiniai  ne $k pristatė maisto pro-
duktus, darančius teigiamą įtaką mūsų sveikatai, bet ir val-

gių receptus, be to, kalbėjo apie dažniausiai pasitaikančias 
maisto pasirinkimo klaidas, galimas pasekmes. Daug dėme-
sio pamokoje buvo skirta mokinių įsiver$nimui, komandos 
narių bei sukurto produkto ver$nimui.  

Įsi$kinome, kad integruotos pamokos ska$na mokinių 
bendravimą bei bendradarbiavimą, mokymąsi daro akty-
vesnį, kūrybiškesnį, padeda lengviau teorines žinias susie$ 
su gyvenimiška pa$r$mi. Tai įrodė palik$ mokinių atsi-
liepimai „Padlet“ erdvėje.  ●  

SAVANORIAUJAME „MAISTO BANKO“ AKCJIOJE 
PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS   

Spalio 14–15 d. įvyko kasme$nė „Maisto banko“ akcija, 
kurioje gimnazijos Tarptau$nio bakalaureato mokiniai 

savanoriavo kartu su Šiaulių Mo$nos Teresės Šeimų na-
mų bei Šiaulių Mal$ečių skyriaus atstovais.  

Dėkojame savanoriams! Atskira padėka mokytojoms: 
geografijos mokytojai Snieginai Raubaitei, anglų k. moky-

tojai Allai Chvostovai ir lietuvių k. mokytojai Janinai 
Dombrovskienei, kurios padėjo gimnazijos mokiniams 

rink$ maisto produktus ir prisidėjo prie akcijos.   

Ačiū! ●  



HELOVINO (ANGL. HALLOWEEN) MOLIŪGŲ PARODA 
RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Spalio 27 ir 28 dienomis Didždvario gimnazijoje anglų kalbos mokytojos tradiciškai organizavo pamokas apie                    
Halloween‘o šventės istoriją ir tradicijas kitose šalyse bei surengė išskaptuotų Halloween‘o moliūgų parodą.                      

Nudžiugino gausybe moliūgų pasipuošusi mokykla ir mokinių išradingumas bei kūrybiškumas.  

 Įspūdingiausias moliūgas – Gusto Beinoro, IA kl., 
 Gigan$škiausias moliūgas – Domo Bukausko, IY kl., 
 Baisiausias moliūgas – Kasparo  Šiaučiūno, IV kl., 

 Elegan$škiausias moliūgas – Ievos Kazlauskaitės, IG kl., 
 Ne$kėčiausias moliūgas – Elingos Rimkutės, IG kl. ● 

MOLIŪGŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI   



Nuotraukos: Gizem Karaköse 

Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

„KAS BAISESNIS, TU AR MES?“ 
HALLOWEEN’O KOSTIUMŲ KONKURSAS 



Spalio 25 d. IP klasės mokiniai su mokytoja Rūta Alminiene 
per anglų k. pamoką keliavo į Šiaulių apskri$es Povilo Vi-
šinskio viešąją biblioteką. Edukacija gimnazistams vyko 
Amerikos skaitykloje. 

Edukacijos vadovas pristatė svarbiausius JAV simbolius ir 
jų istoriją, JAV vals$jas, garsiausius miestus, jų teritorijas ir 
garsiausius posakius apie juos. Neužmiršta padiskutuo$ ir 
apie garsius žmones, kurie yra pavaizduo$ ant amerikie$š-
kų pinigų. Prisiminėme ankstesnius JAV prezidentus, kan-
didatavimo taisykles. Kad įtvir$ntume žinias, susiskirstę 
komandomis, žaidėme kahoot‘ą. Žaidime buvo penkiasde-
šimt klausimų anglų kalba, pirmų trijų vietų laimėtojai bu-
vo apdovanotos prizais. Gimnazistai įtvir$no žinias, ir visi 
džiaugėsi turiningai praleistu laiku. ●   

A. J. Greimo skaitykloje surengta paroda „Žymiausias 
dzūkų krašto rašytojas“.  
Spalio 19 d. minime lietuvių rašytojo Vinco Krėvės-
Mickevičiaus 140-ąsias gimimo me$nes. 
V. Krėvė (1882–1954 m.) yra vienas žymiausių XX a. pra-
džios lietuvių prozininkų, dramaturgų, literatūros klasikų. 
Jo kūryboje susijungia $ek ker$niai tautosakos elementai, 
bal$škoji kultūra, $ek ir egzo$ška rytų išmin$s ir filosofija. 
V. Krėvės dramas galima drąsiai laiky$ gilios tau$nės savi-
monės kūriniais. 
Parodą aplankė abiturientai su lietuvių kalbos mokytoja 
Jolanta Valančiene. Mokytoja analizavo rašytojo kūrybą, o bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė pristatė parodoje 
eksponuojamus leidinius. ●   

A. J. GREIMO SKAITYKLA 

MOKOMĖS AMERIKOS SKAITYKLOJE 
 AUKSĖ KAZAKAITYTĖ, IP KL. MOKINĖ 

 

SOCIALINĖ-PILIETINĖ AKCIJA „SOLIDARUMO BĖGIMAS 2022“ 
 LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

Spalio 6 d.  gimnazijos mokiniai  dalyvavo 
visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

inicijuotoje akcijoje                     
„Solidarumo bėgimas 2022“. 

 Šia akcija siekiama dieg$ solidarumo  
vertybes bei išreikš$ paramą Lietuvos ir             

Ukrainos vaikams, kuriems labiausiai reikia 
mūsų pagalbos. 

Mokiniai džiaugėsi, kad bėga turėdami  
$kslą – padė$ ki$ems. Jie įrodė, kad kartais  

užtenka $k noro ir vikrių kojų, kad                         
padarytum gerą darbą. 

Bėgimą pėsčiųjų bulvaru ir rudenėjančiomis 
miesto gatvėmis organizavo fizinio ugdymo 

mokytoja Rima Kasiliauskienė ir socialinė      
pedagogė Laura Gerulė.●   



KAUNAS, M. K. ČIURLIONIO MUZIEJUS IR RUMŠIŠKĖS 

KOPIJUOJAME… M. K. ČIURLIONĮ 
 JOVITA RATNIKIENĖ, DAILĖS MOKYTOJA  

Mes vis į priekį, į ateiR, į rytojų… Ir tai nėra blogai. Laikas 
bėga, o mes, lyg bijodami atsilik$, skubame kartu su juo. 
Bet kartais juk taip gera pabū$ praeityje, ten, kur net nesi 
buvęs, praeityje, apie kurią šiandien pasakoja likę vaizdai, 
garsai ar žodžiai.  

Tokią ir, manyčiau, unikalią galimybę – pabū$ vakardie-
noje – turėjo mūsų gimnazijos pirmokai ir antrokai. Rugsė-
jo 30 d., jie, lydimi istorijos mokytojos G. Kubiliūtės ir dai-
lės mokytojos J. Ratnikienės, lankėsi nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje ir dalyvavo net dviejose eduka-
cinėse programose, kuriose buvo pristatyta turinio aštru-
mo ir darbų este$škumo nestokojančio pasaulinį pripažini-
mą pelniusio W. Kentridge paroda „Tai, ko nepamename“ 
ir į simbolių prasmės paieškas 
panirusio ir mums labai gerai 
žinomo dailininko ir kompozi-
toriaus M. K. Čiurlionio viso 
gyveni-mo kūryba.   

M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus ekspozicijoje, atspindin-
čioje genialaus Lietuvos me-
nininko kūrybos raidą, nuolat 
eksponuojama daugiau nei 
100 įvairia technika atliktų 
darbų, kuriuose nagrinėjami 
dailininką dominę Visatos 
sandaros, žmogaus psicholo-
ginės būsenos, gyvenimo 

prasmės ir bū$es evoliucijos, gamtos ciklų klausimai.   

Edukacijoje mokiniams buvo pasiūlyta kopijuo$ vieną iš 
trijų („Ramybė“, 1904-1907 m., „Bičiulystė“, 1906-1907 
m., „Žinia“ 1904 m.) M. K. Čiurlionio darbų. Vaikai, kaip ir 
didis menininkas, dirbo pastele – tapybos technika, lei-
džiančia popieriaus lape išgau$ i$n švelnius tonus ir  priar-
tė$ prie Čiurlioniui būdingo sub$laus ir jautraus vaizdinių 
pasaulio.   

Kai grįžtant namo, savo mokinių paklausiau, kas labiausiai 
pa$ko, vieningai, kone choru, atsakė, kad smagiausia buvo 
bū$ dailininkais.  Nusišypsojau, kas žino – gal atei$es pa-
sauliui auginame tuos, kurie kalbės meno kalba?●   

 



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

KOPIJUOJAME… M. K. ČIURLIONĮ 
I IR II KL. MOKINIŲ DARBAI 



MOKAUSI KONSPEKTUOTI: STRUKTŪRA IR JOS PRITAIKYMAS 
RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ  

Spalio 27 d. Tarptau$nio bakalaureato diplomo progra-
mos mokiniai dalyvavo nuotoliniame renginyje „Mokausi 
konspektuo$: struktūra ir jos pritaikymas”. Užsiėmime 
mokiniams buvo parodyta, kaip galima  susikur$ kons-
pekto sistemą ir ją pritaiky$ mokan$s, buvo detaliai ro-
domas struktūros principas ir pateikiamas susistemintos 
informacijos pavyzdys. Mokiniams buvo prak$škai pade-
monstruota, kaip susikur$ konspekto struktūrą, kaip 
susistemin$ skir$ngų šal$nių informaciją, susikur$ rak-
tažodžius ir jais naudojan$s greičiau ras$ reikiamą infor-
maciją. 

Kokybiškas konspektas yra kokybiško mokymosi pagrin-
das. Jei mokinys geba atsirink$ ir sistemin$ konkrečiai tema$kai reikiamą informaciją, tai jo konkrečios žinios apims 
didesnį kontekstą ir temos pagrindimą. 

Užsiėmime mokiniai prak$škai išbandė šią sistemą. Jų nuomone,  programa nėra sudė$nga, o taiky$ ją mokymosi 
procese bus naudinga, tokiu būdu ugdysis mokėjimo moky$s (angl. – approaches to learning) kompetenciją.  ●   

PRADEDANČIŲJŲ DEBATININKŲ DEBIUTAS   
AISTĖ ROZNYTĖ, DEBATŲ KLUBO NARĖ  

Spalio 25 d. mūsų gimnazijoje vyko pirmasis pradedančiųjų 
deba$ninkų susi$kimas su bendraminčiais iš Šiaulių J. Ja-
nonio gimnazijos. Mokiniai debatavo tema „THW destroy 
public ar$facts/remnants (e. g. statues) of fallen oppressi-
ve regimes”. 

Šiuose debatuose dalyvavo pradedančiųjų deba$ninkų 
komandos iš abiejų mokyklų, o teisėjavo mūsų gimnazijos 
Debatų klubo prezidentai. Tai buvo ne $k puiki galimybė 
moky$s, bet ir naudingas pasiruošimas respublikiniam de-
batų konkursui. Nors pirmieji debatai pradedan$e-
siems  sukėlė nemenkų iššūkių, tačiau visi naujokai šią dis-
kusiją ver$no teigiamai. Abiejų komandų nariai turėjo gali-
mybę ne $k nugalė$ savo vidines baimes, ženg$ pirmąjį 
žingsnį tobulėjimo link, tačiau išsinešė ir didelį bagažą ži-
nių. 

Ačiū debatų organizatoriams, kurie skyrė ir vis dar skiria 
daug laiko, kad naujokai $nkamai pasiruoštų atei$es deba-
tams.  ●   

 

DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS DEBATŲ KLUBAS TĘSIA VEIKLĄ 

Ieškote būdų pagerin$ anglų kalbos ar viešojo kalbėjimo 
gebėjimus? Trūksta socialinių valandų? Norite susi$k$ 
bendraminčių, mėgstančių diskutuo$, kri$škai mąsty$? 

Gimnazijos Debatų klubas siūlo visa tai ir daugiau, jau dvi-
dešimt sep$ntus metus  savo duris atveria visiems norin-
$ems! Nuo argumentų rašymo pagrindų iki nacionalinių 
turnyrų, čia jūs gausite žinių, įgūdžių ir pa$rčių, kurios liks 
su jumis visą likusį gyvenimą. 

SusiPkimai vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
po 8 pamokų 120 kabinete. Lauksime jūsų! ●   

 



RUOŠIAMĖS LIETUVOS MOKSLEIVIŲ ŽAIDYNĖMS 

RIMA KASILIAUSKIENĖ, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJA  

Ruošdamiesi Lietuvos moksleivių žaidynėms, didždvariečiai žaidė kontrolines varžybas su  „Romuvos“ gimnazijos 
 $nklinininkais. Mūsų mokiniai demonstravo neblogą komandinį žaidimą, pagalbą vienas kitam, techniką, tačiau  

neišvengta ir klaidų. Vis $k didždvariečiai pelnė pergalę.  ●   

VARŽOMĖS IR MOKOMĖS 

Spalio 12 d. gimnazijos $nklininkės išmėgino jėgas su S. Daukanto gimnazijos merginomis. Vyko atkaklios rungtynės. Re-
zultatu 3 : 2 nugalėjo didždvarietės. Visos $nklininkės įgijo dar daugiau žaidybinės pa$r$es, pasimokė vienos iš kitų.  ●   

TARPTAUTINIS VAIKINŲ KREPŠINIO TURNYRAS 

MINDAUGAS DABKEVIČIUS, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS 

Spalio 14 d.  S. Daukanto gimnazijos sporto salėje vyko 
tarptau$nis vaikinų krepšinio 3x3 turnyras „Simono 

Daukanto 3x3 taurė 2022“, kuriame  dalyvavo net 14 
komandų iš įvairių Lietuvos miestų bei keletas ko-

mandų iš Rygos. Mūsų gimnazijai atstovavo dvi koman-
dos. Nors vaikinai kovėsi  garbingai ir a$davė visas jė-

gas, deja, prizinių vietų iškovo$ nepavyko.  

Sveikiname puikiai žaidusius gimnazijos komandų  
dalyvius: 

Matą Borščių,  Beną Dobrovolskį, Pijų Kavaliauską,  
Sinajų Balčiūną, IV kl. mokinius; Luką Vileikį ir  Vilių 
Beržinį, III kl. mokinius; Adomą Šimkų, II kl. mokinį, 

ir pirmoką  Gvidą Kondrošką.  ●   



 

 
Vilniaus g. 188 

Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  

El. pašto adresas 

ras$ne@didzdvaris.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija 

Spalio 10 d. gimnazijoje buvo paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena, kurios $kslas – primin$ visiems psichikos 
sveikatos svarbą ir paska$n$ ja rūpin$s.   

Prieš pamokas  mokinius, mokytojus ir kitus darbuotojus pasi$ko sveikatos priežiūros specialistė Irena Kvedarienė ir 
socialinė pedagogė Laura Gerulė, kurios vykdė akciją „Emometras“. Bendruomenės nariai žymėjo savo nuotaiką,  
emocinę savijautą žaismingame emometre, diskutavo, kaip jie jaučiasi gimnazijoje, kada būna laimingi. Padovanotas 
saldumynas ar an$stresinis kamuoliukas maloniai nudžiugino ne vieną bendruomenės narį ir privertė nusišypso$, 
padėko$.  IY kl. mokinius aplankė lektorė Živilė Žostau$enė, kuri vedė pamoką apie streso neutralizavimo metodus. 
Gimnazistai sužinojo, kaip save nuramin$, susitelk$ ir išgrynin$ jausmus. Prak$nėse veiklose mokiniai išban-
dė neurografikos principais grįstą savęs pažinimo metodą.  

Pasaulinė psichikos sveikatos diena – puiki proga prisimin$, kokia svarbi psichinė sveikata ir pasirūpin$ tuo, ką daž-
nai pamirštame – save, savo emocinę ir dvasinę savijautą. ●   

PASAULINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS DIENOS PAMINĖJIMAS 

LAURA GERULĖ, SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 


