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UNESCO KLUBO PREMIJA 2022 

Nuo 2006 metų Šiaulių UNESCO klubas kasmet teikia 
premiją perspektyviems ir talen�ngiems jauniems 
šiauliečiams, pasižymėjusiems kultūros, mokslo, meno, 
švie�mo ir kitose UNESCO kuruojamose srityse. Premiją 
yra pelnę 17 laureatų. 

G. Šveikauskaitė yra vaikų ir jaunimo tau�nių šokių 
ansamblio „Šėl�nis“ vadovė. Pa� šiame ansamblyje šoko 
nuo pradinių klasių. Baigusi gimnaziją, ji įstojo į Klaipėdos 
universitetą, ten baigė choreografijos studijas ir grįžo į 
Šiaulius. Savo pedagoginę veiklą pradėjo 2018 metais. 
Tau�nių šokių kolektyve „Šėl�nis“ šoka Jovaro 
progimnazijos ir Didždvario gimnazijos mokiniai nuo 
pirmos iki dvyliktos klasės. 

Šiemet „Šėl�nis“ švenčia 40-me=. Jo vadovai Violeta ir 
Romualdas Laugaliai visada buvo pavyzdžiu, įkvėpusiu      
Gretą rink� pedagogės kelią. 

G. Šveikauskaitė sako, jog vienas svarbiausių jos, kaip 
mokytojos, �kslų – ugdy� vertybes, kurias pa� įgijo šokda-
ma „Šėl�nyje“. Vadovai vaikus moko ne �k šok� tau�nius 
šokius ir puikiai pasirody� konkursuose, bet stengiasi 
padė� aug� gerais žmonėmis, savo šalies patriotais. 

G. Šveikauskaitė – kūrybinga choreografė. Jos sukurtas ir 
pristatytas šokis „Delniukų polka“ laimėjo naujų sceninių 
liaudies šokių konkursą. Dabar šį šokį šoka daugelis 
Lietuvos tau�nių šokių kolektyvų. Ji kartu su R. Laugaliu yra 
pakviesta bū� respublikinės Dainų ir šokių šventės 
baletmeistere. G. Šveikauskaitė šokiui buria ne �k vaikus,  
„Šėl�nio“ šokėjų tėvai šoka kolektyve „Šėvulis“.  ●   

LAPKRIČIO 25 D. ŠIAULIŲ VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE VYKUSIAME ŠIAULIŲ UNESCO KLUBO RENGINYJE TRADICINĖ 

KLUBO PREMIJA ĮTEIKTA ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 

„ŠĖLTINIS“ CHOREOGRAFEI GRETAI ŠVEIKAUSKAITEI. 

Nuotraukos: Šiaulių UNESCO klubo ir Ruzanna Baghdasaryan 



BENDRADARBIAVIMAS 

LAPKRIČIO 18 D. MAŽEIKIŲ GABIJOS GIMNAZIJOJE LANKĖSI ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 
PAVADUOTOJA DAIVA TRIJONIENĖ SU KLASIŲ KURATORĖMIS: OKSANA LUKŠAITE, JURGITA DEMBINSKIENE, 

JOMANTE SLAVINSKAITE. MAŽEIKIUOSE SURENGTA KLASIŲ KURATORIŲ METODINĖ DIENA, PASIRAŠYTA 
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS. ● 

Fizinių mokslų daktaras Gendru�s Morkūnas, „Radiacinė sauga? Tai labai paprasta“ knygos autorius, paprastai ir 
vaizdžiai rašo apie radiacinę saugą, kuri susijusi ne �k su atomine energe�ka, bet ir su moderniomis branduolinėmis 
technologijomis, skirtomis žmogaus gerovei. Pateikdamas i�n sugestyvius faktus, autorius bando išsklaidy� vis dar 
gajus mitus apie jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmogui bei jį supančiam pasauliui. Pasakojimus papildo 
nuotaikingos Deimos Ka�naitės ir Roberto Gritėno iliustracijos. ●   

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DOVANA GIMNAZIJAI – KNYGA 
„RADIACINĖ SAUGA? TAI LABAI PAPRASTA” 

PAULIUS BARANAUSKAS, ISTORIJOS MOKYTOJAS  



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA  
LAPKRIČIO 16-OJI D. 

Mes, gimnazijos pirmokai, kūrėme tolerancijos langus, 
kuriuos eksponavome pirmo aukšto fojė.  Mokiniai mąstė, 
diskutavo ir piešė vaizdą, kurį kiekvienas gali pamaty� pro 

tolerancijos langą.  
Man tolerancija – skir�ngų žmonių skir�ngų nuomonių 

priėmimas, išklausymas ir bendravimas. Tolerancijos 
lange nupiešiau prie stalo besišnekučiuojančią šeimą, nes, 
mano įsi�kinimu, tolerancijos pradžiamokslis yra namai. 

Dalyvavimas šiame renginyje mums padėjo geriau 
supras�, kas yra tolerancija ir kodėl ji tokia svarbi. ●  

 MARTYNA DEMBINSKYTĖ, IM KL.  



MINIME TARPTAUTINĘ TOLERANCIJOS DIENĄ 

 GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

Lapkričio 24 d. TB1 klasės mokiniai turėjo istorijos pamoką kitoje erdvėje – kino teatre žiūrėjo istorinį, dokumen�nį 
filmą „Pūga prie Memelio”. Šis filmas yra i�n aktuali ir svarbi istorijos kurso dalis.  

Po filmo peržiūros mokiniai reflektavo ir kri�škai įver�no filmo turinį.  ●   

PAMOKA KINO TEATRE 

PAULIUS BARANAUSKAS, ISTORIJOS MOKYTOJAS  

Minint Tarptau�nę tolerancijos dieną, I–II kl. mokiniams buvo 
organizuotos pilie�škumo pagrindų pamokos apie toleranciją. 
Pamokose diskutuota apie toleran�škumą mokykloje, visuomenėje, 
valstybėje. Pamokos uždavinys – pareng� klasės tolerancijos 
plakatą.   

Mokiniai, dirbdami grupėmis, rinko įrodymus, kas yra tolerancija, 
kiek patys yra toleran�ški. Grupių teiginiai buvo apibendrin� ir 
parengtas klasės mokinių toleran�škumo plakatas.   

Diskusijose tapo aišku, kad gimnazistai puikiai supranta tolerancijos 
svarbą ir jos bū�numą visuomenėje, juk pakantumas garantuoja, 
kad kiekvienas žmogus visuomenėje jaustųsi komfortabiliai. 
Refleksuojant pamokos veiklas, vėl kilo diskusija apie tai, ar 
tolerancija turi ribas. Pasirodo, dalis mokinių apie tai net nebuvo 
pagalvoję. Taigi gimnazistai praplėtė savo supra�mą apie 
toleranciją ir padarė išvadą, kad bū�na nubrėž�  ribas. ●   



UŽSIĖMIMAI STEAM CENTRE „APIE ŠILUMOS REIŠKINIUS“ 

 RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA 

Lapkričio 14–23 dienomis IM klasės gimnazistai skubėjo 
į  VU Šiaulių akademijos STEAM centrą atlik� prak�nius 
darbus „Apie šilumos reiškinius“. 

Programą sudarė 3 kompleksiniai �riamieji darbai: 
„Vandens savitosios garavimo šilumos tyrimas“, „Vandens 
ir smėlio savitųjų šilumų nustatymo ir palyginimo tyrimas“,  
„Šiltas namas“. 

Užsiėmimuose mokiniai stebėjo smėlio ir vandens šilimo ir 
vėsimo procesus, braižė grafikus, analizavo ir lygino šilimo 
ir vėsimo spartas, nustatė bei palygino smėlio ir vandens 
savitąsias šilumas, susipažino su fazinių virsmų 
būdingosiomis savybėmis. Tyrinėdami vandens garavimo ir 
kondensavimosi procesus, nustatė ir apskaičiavo vandens 
savitąją garavimo šilumą, skir�ngų medžiagų šiluminį 
laidumą bei kūno temperatūros ir termoplokštelės sąryšį. 
Atsižvelgę į medžiagų šiluminį laidumą, kompiuterine 
programa suprojektavo namą. 

Mokiniai patobulino fizikos dalykines kompetencijas.  ●   

KONFERENCIJA „KŪRYBINIAI PROJEKTAI XXI AMŽIAUS PAMOKOJE“ 

  RUGILĖ MIKNEVIČIŪTĖ IR VIKTORIJA KUŠLYTĖ, IP KL. MOKINĖS 

Lapkričio 23 d. dalyvavome respubli-
kinėje nuotolinėje mokinių konferen-
cijoje „KŪRYBINIAI PROJEKTAI XXI 
AMŽIAUS PAMOKOJE“. Mes skaitėme 
pranešimą „Integruotas matema�kos 
ir anglų kalbos projektas „Skaičiuojame 
ir braižome“. Pranešime pristatėme 
vieną iš matema�kos ir anglų kalbos 
projektų, kurį parengėme per matema-
�kos pamokas. Paruoš� pranešimą 
mums padėjo matema�kos mokytoja 
Rima Ernes�enė.  

Mums tai buvo pirmoji konferencija, 
todėl trupu= buvo neramu, kaip 
pavyks. Bet prasidėjus konferencija 
jaudulys praėjo.  Ateityje taip pat norėtume dalyvau� tokiose konferencijose.  ●   

 



FIZINĖS VEIKLOS IR APLINKOS POVEIKIS ŽMOGAUS SAVIJAUTAI 

KRISTINA MURAŠKIENĖ, BIOLOGIJOS MOKYTOJA 

Spalio 16 d.  gimnazijos antrokai lankėsi STEAM centro sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijoje ir 
atliko tris �riamuosius darbus. Organizuojamų veiklų paskir�s – per prak�nę �riamąją veiklą tobulin� mokinių 
eksperimen�nius gebėjimus, ugdy� mokinių supra�mą apie širdies veiklą, jos parametrus ir jų reikšmę, fiksavimą bei 
priklausomybę nuo žmogaus veiklos ir kūno padė�es ir aplinkos sąlygų. 

Programą sudarė trys kompleksiniai �riamieji darbai: 

 Širdies veiklos analizė elektrokardiografijos (EKG) metodu; 

 Žmogaus fizinių ypatybių tyrimas: kūno pusiausvyra ir širdies ritmas; 

 Žmogaus kūno ir aplinkos šilumos apykaitos tyrimas žmogui prakaituojant. 

Mokiniai įgijo žinių, kaip išmatuo� ir įver�n� širdies ritmą, įvardin� širdies ritmo priklausomybę nuo fizinio krūvio, 
suprato fizinio aktyvumo svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei, išmoko matuo� oro drėgmę, temperatūrą bei  nusaky� 
jų įtaką aplinkai ir žmogui.  ●   

VILNIAUS TECH ATEITIES INŽINERIJA 
 „FILMO KŪRIMAS MOBILIUOJU ĮRENGINIU“  

VIRGINIJA SAVICKAITĖ, CHEMIJOS MOKYTOJA, RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA  

IG ir IIG kl. mokiniai, atliekantys projek�nius darbus Vilniaus TECH Atei�es inžinerijos plaUormoje „Filmo kūrimas 
mobiliuoju įrenginiu“, susi�ko su konsultantu Remigijumi Ruokiu. 

Susi�kime buvo pristaty� mokinių projek�niai darbai, aptartos tolesnės veiklos gairės. R. Ruokis mokiniams pasiūlė 
daug prak�nių patarimų, minčių, idėjų darbų tobulinimui ir pasidžiaugė, kad I klasių mokinių darbai bus ruošiami net 
dvejus metus. ●   



FIZIKOS PAMOKA RADIJO IR TELEVIZIJOS MUZIEJUJE 
RŪTA POŠKEVIČIŪTĖ, IIA KLASĖS MOKINĖ  

Lapkričio 8 d. netoli Didždvario gimnazijos esančiame 
Radijo ir televizijos muziejuje IIA klasė turėjo kitokią, 
netradicinę fizikos pamoką. Čia mokiniai buvo supažindin� 
su įvairiais eksponatais: radijo imtuvais, televizijos apara-
tūra, televizoriais. Didesnį dėmesį skyrė radijo ryšiams, 
elektromagne�nių bangų spinduliavimui. Sužinojo, jog pir-
masis laidinis informacijos perdavimo ir priėmimo prietai-

sas gyvavo ir buvo tobulinamas pusantro šimto metų, o 
egzistavimą baigė drauge su besibaigiančiu 20-uoju amžiu-
mi, užleisdamas vietą vis labiau įsigalinčiai kompiuterinei 
technikai.  

Ši pamoka –  puikus būdas išmok� fiziką ne �k iš vado-
vėlio, bet ir muziejuje klausan�s eksperto. ●   

GALIMYBIŲ FESTIVALIO „TAVO PIN KODAS” DIRBTUVĖS 
 LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, KARJEROS SPECIALISTĖ 

Lapkričio 18 d. �kslinės mokinių grupės kartu su socialine 
pedagogė Laura Gerule, karjeros specialiste Laimute 
Vielikėniene dalyvavo galimybių fes�valio „TAVO PIN 
KODAS” dirbtuvėse. 

Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) Sveikatos mokslų fakul-
tete mokiniai sužinojo, kokių su kūno pokyčiais susijusių 
sunkumų pa�ria fizinių apribojimų turin�s žmogus. Gimna-
zistai išbandė akinius, imituojančius šešias akių ligas, 
pirš�nes, kurios sukuria rankų drebėjimo (tremoro) įspūdį. 
Su šia įranga moksleiviai atliko užduo�s, išbandė stuburo 
liemenę, kuri imituoja stuburo ligas, pajuto artrozės pa-
veiktų sąnarių sukeltus nepatogumus ir suprato, kaip, 
naudodamasis baltąją lazdelę, juda neregys.  

ŠVK Verslo ir technologijų fakultete mokiniai rungtyniavo 
krovinių pristatymo varžybose – stengėsi kuo greičiau ir 
saugiau pristaty� krovinį studentų sukonstruotais elektri-

niais triračiais. Gimnazistai susipažino su automechaniko ir 
autoelektriko profesijomis, atliko automobilio kompiute-
rinę diagnos�ką.  ●   



ŽALIOJI ODISĖJA 2022 

Spalio 27 d. mes, III klasės mokiniai (Emilija, Lina, Vilius, 
Benediktas, Mykolas ir Rokas), dalyvavome „Žaliosios odi-
sėjos 22“ pusfinalyje.  

Pirmame etape turėjome atsaky� į 40 klausimų apie aplin-
kosaugą ir ekologiją. Klausimai buvo įdomūs ir pakankamai 
sudė�ngi, todėl �krai reikėjo pasuk� galvą. Įveikę pirmą 
etapą, nekantriai laukėme rezultatų ir galų gale suži-
nojome, kad patekome į antrą etapą.  

Antrasis etapas buvo ne iš lengvųjų. Teko atlik� dvi 
užduo�s: vienoje užduotyje reikėjo apskaičiuo�, kiek 
anglies dioksido dujų patenka į gamtą dėl žmonių veiklos ir 
gyvenimo būdo, o kitoje – iš pateiktų paveikslėlių atrink� 
rūšiuojamus daiktus ir iš jų pirmų raidžių sudė� žodį. Šiame 
etape, deja, mums nepasisekė.  

Į finalą nepatekome, bet �krai papildėme savo žinių bagažą 
ir linksmai praleidome laiką. ●   

EMILIJA SKIUTĖ, III KL. MOKINĖ 

STEAM PROJEKTAS ,,ARCHITEKTŪROS PAGRINDAI“ 

Spalio-lapkričio mėn. braižybos pamokos trečiokams vyko 
ne mokykloje, o Šiaulių techninės kūrybos centre. Mokiniai 
dalyvavo STEAM projekto „Architektūros pagrindai“ 
veiklose. Pamokas vedė buvęs mūsų gimnazijos mokinys, 
architektas Kris�jonas Murauskas. 

Užsiėmimuose trečiokai buvo supažindin� su miestų 
planavimu, jų infrastruktūros, architektūros bei este�kos 
kūrimo principais.  

Gimnazistų laukė nelengva, bet �krai įdomi užduo�s – 
suprojektuo� ir įgyvendin� miesto prie jūros viziją. 
Mokiniai dirbo grupėmis, kurių kiekviena buvo atsakinga už 
tam �krą miesto dalies maketo įgyvendinimą. Turint 
omenyje tai, kad jie dirbo su jiems neįprastomis 

medžiagomis ir neįprastą transformaciją patyrusiu miesto 
masteliu, procesas �krai nebuvo lengvas ir paprastas, bet, 
padedant profesionalui, iš esmės viskas vyko sklandžiai ir 
darniai.  

Projekto rezultate (miesto makete)  rasite aiškų gatvių ir 
šaligatvių �nklą, mokymo, gydymo, sporto ir kultūros 
įstaigas, maldos namus, universitetą, biblioteką, prekybos 
centrus ir kitus didmiesčiui reikalingus atributus. Jį galite 
apžiūrė� gimnazijos I aukšto fojė. 

STEAM projekto dalyviai ir maketo autoriai: Kotryna 
Alubrickytė, Pija Bargailaitė, Smiltė Beržinskaitė, Joranas 
Cigas, Simonas Karpius, Matas Karvelis, Gustė Kriau-
čiūnaitė, Ignas Kulėšius, Meda Remeikaitė, Vesta Skinulytė, 
Titas Stanelis, Milda Šimkevičiūtė, Vanesa Tomkevičiūtė. ●   

JOVITA RATNIKIENĖ, BRAIŽYBOS MOKYTOJA 
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ŽAIDIMAS „GEDIMINAIČIŲ MAFIJA” 

Lietuvos mokinių neformaliojo 
švie�mo centras ir „Žaislų 

muziejus” 2022 m. kovo – spalio 
mėn. organizavo Nacionalinį 

mokinių žaidimų konkursą, kurio 
�kslas – ugdy� mokinių 

kūrybingumą, pilie�škumą ir 
patrio�zmą. Mokiniai buvo 

kviečiami kur� istorinį žaidimą 
viena iš konkurse nurodytų temų.  

IV  kl. mokinė Raminta 
Bagavičiūtė sukūrė žaidimą 
„Gediminaičių mafija”, kurį 

komisija įver�no kaip vieną iš 
įdomiausių bei originaliausių. 

Sveikiname Ramintą ir jos 
istorijos mokytoją Astą 

Andžiuvienę. ●   

PAMOKA SU BALTAIS 

Jeigu kas  pasakytų, jog nemėgsta keliau�, ieško� kažko 
naujo, pagalvotume, kad toks žmogus  užstrigo kažkokiame 
sename laike arba yra �ngus. Gyvenimas aplink virte verda, 
todėl patys dažnai nė nejausdami įsisukame į dienų 
veiksmo verpetą ir lengvai einame pažinimo keliais.  IY kl. 
gimnazistai yra labai aktyvūs ir dalyvauja įvairiose veiklose, 
vis keliauja. Neseniai grįžo iš literatūrinės ekskursijos po 
Anykščius, dabar pamokėles leidžia kitose erdvėse. Su 
lietuvių kalbos mokytoja Jūrate Stanceliene aplankė baltų 
kultūros pažinimo centrą „Baltų kelias“. Tai pirmasis 
Lietuvoje ir Latvijoje interaktyvaus baltų kultūros populia-
rinimo centras. O ir šio centro  �kslas – ne �k parody� 
sukauptą informaciją, bet ir ska�n� keliau� ir pažin� savo 
kraštą. Labiausiai gimnazistus žavi tai, kad čia istorija 
pristatoma šiuolaikinėmis technologijomis, eksponatų kopi-
jomis, edukacinėmis veiklomis. „Baltų kelio“ erdvėse rado-
me keturis interaktyvius žaidimus.  

Biometriniais žmogaus duomenimis paremtas žaidimas 
„Baltų „profesija“: galima pamaty�, kaip atrodytum, jei 
būtum verpėja, audėja, kariu, žveju ar kt., ir atsisiųs� tokį 
portretą nuskenavus QR kodu. Kitas edukacinis žaidimas 
„Pažink bal�škus daiktus“ supažindina su baltų genčių 
buityje naudotais daiktais. Krentant įvairiems objektams, 
reikia iden�fikuo�, kurie priklauso bal�škajam laikotarpiui 
ir tema�kai, o kurie – ne. „Nukeliauk į Baltų kasdienybę“ 
žaidimo technologija leidžia žmogų, stovin= prieš kamerą, 
perkel� į unikalią papildytos realybės aplinką, kurią jis pats 

pasirenka. Gali sukomponuotą vaizdą su savo atvaizdu 
išsisaugo� kaip nuotrauką ir atsisiųs� nuskenavus QR kodu. 
Žinoma, einame į centrą žinių pasisem�, tad reikia ir 
užduo�s atlik�. Bet kai užduočių lapas savaime pildosi 
žaidžiant, darosi visai smagu.  

Naujai pristatoma baltų istorija, kultūra, gyvensena sukuria 
galimybes ugdy� bal�škojo paveldo pažinimą ir jo 
išsaugojimą. Manau, jog  po tokių išvykų mokiniai suvokia, 
jog už palikimo išsaugojimą jie yra atsakingi. Nuo to, koks 
bus jų požiūris, priklausys tautos likimas. ●   

JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 



GIMNAZIJA DALYVAUJA ISM PROJEKTE „VERSLO KLASĖ“ 

 DIANA VIRBICKAITĖ, EKONOMIKOS MOKYTOJA 

ISM Verslo klasės veiklose dalyvaujan�ems moksleiviams 
suteikiama išskir�nė galimybė susipažin� su ISM 
universiteto dėstytojais, savo sri�es ekspertais iš 
pres�žinių JAV ir Europos universitetų bei ISM alumnais, 
po studijų įkūrusiais savo verslus ar dirbančiais rinkodaros, 
ekonomikos ar finansų sri�es specialistų pozicijose.  

ISM Verslo klasės pamokose mokiniai turi puikią progą 
įgy� naujų žinių, o jaunųjų startuolių kūrėjai gali 
pasinaudo� prak�kų – ISM dėstytojų ir absolventų –  
konsultacijomis. Dalis pamokų dėstoma anglų kalba.  

Baigusiems ISM Verslo klasę (projekto trukmė – vieni 
studijų metai) ir stojan�ems į ISM universitetą, yra 
pridedamas papildomas  0,3 balo. Be to, dalyvaujančioms 
projekte gimnazijoms suteikiama išskir�nė galimybė gau� 
nemokamą profiliavimo paslaugą.  

Lapkričio 17 d. mūsų gimnazijoje lankėsi ISM Vadybos ir 
ekonomikos universiteto docentas dr. Eigirdas Žemai�s ir 
skaitė paskaitą apie inovacijų paiešką. ●   

DIDŽDVARIEČIAI HAKATONE 

LAIMUTĖ VIELIKĖNIENĖ, KARJEROS  SPECIALISTĖ 

Lapkričio 18 d. net trys gimnazijos komandos dalyvavo 
hakatone, kuris vyko Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 
Iššūkius moksleiviams paruošė Šiaulių dailės galerija, 
Šiaulių apskri�es P. Višinskio viešoji biblioteka, Valstybinis 
Šiaulių dramos teatras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Šiaulių skyrius ir „Aušros“ muziejus. 

Mokiniai patyrė komandinio darbo džiaugsmą, ieš-
kojo  netradicinių sprendimų, turėjo galimybę atskleis� 
savo kūrybiškumą, netradicinį mąstymą, išei� iš savo 
komforto zonos. 

Komanda „Bulvariniai” (Karolis  Žutautas, Gabija Plungytė, 
Vanesa Še�kaitė, Kotryna Alubickytė, Tautė Kudarytė, 
Brigita Jazdauskaitė, III kl. gimnazistai) pateikė geriausią 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus iššūkio sprendimą.  

Komanda „DG“ (Emilijus Daubaras, Titas Tamošai�s, Viltė 
Rumbauskaitė, Aurimas Barauskis, Dominyka Jankauskai-
tė, Neila Leistrumaitė, II kl. gimnazistai) pateikė geriausią 

naujienų plaUormos  „ETAPLIUS“ iššūkio sprendimą.  

Abi komandos buvo apdovanotos Šiaulių valstybinės 
kolegijos „Galimybių fes�valio TAVO PIN KODAS“ diplo-
mais ir rėmėjų prizais. ●   



GIMTOSIOS KALBOS SAVAITĖS I KL. PROJEKTAS  
„KALBĖK TAISYKLINGAI“ 



FLEX ATRANKA IR PAMOKA SU AMERICAN COUNCILS 
RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Lapkričio 24–25 dienomis mūsų gim-
nazijoje vyko regioninė pusfinalio 
atranka dėl galimybės visus mokslo 
metus moky�s JAV valstybinėje 
mokykloje. Joje dalyvavo atrink� 
mokiniai iš Šiaulių, Panevėžio, Kelmės, 
Tytuvėnų ir kitų aplinkinių rajonų. Ši 
programa finansuojama JAV vyriausybės, 
taigi tai neįkainojama galimybė pa�r�, 
ką reiškia moky�s JAV mokykloje, 
gyven� amerikiečių šeimoje, dalyvau� 
įvairių klubų ir bendrijų veikloje, keliau� 
po šalį. 

Pasinaudodami proga, pasikvietėme 
atranką vykdžiusius „American Councils“ 
atstovus Eleną ir Keviną papasako� apie 
„FLEX“ programą IP klasės mokiniams. 
Daug informacijos, klausimų ir atsakymų. Dar daugiau minčių pamąstymui: Ar norėčiau dalyvau� programoje? Kokios 
sąlygos? Ar dalyvau� gali �k tobulai mokantys anglų kalbą? Kodėl verta dalyvau�? 

Smagus, įdomus, motyvuojan�s pokalbis.●   

RESPUBLIKINĖ 7–12 KL. MOKINIŲ II–III UŽSIENIO  
(RUSŲ, VOKIEČIŲ, PRANCŪZŲ) KALBŲ  

KONFERENCIJA „TIKSLŲ PRADEDU SIEKTI ŠIANDIEN“ 

 JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA, DAIVA STANIULYTĖ, VOKIEČIŲ K. MOKYTOJA,   
JURGITA BRIEDYTĖ IR NATALIA PLOSHENKO, RUSŲ K. MOKYTOJOS 

Lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu ZOOM aplinkoje vyko 
respublikinė pažin�nė-prak�nė konferencija „Tikslų pradedu 
siek� šiandien“, kurios �kslas – ska�n� mokinių domėjimąsi 
užsienio kalbomis, gilin� mokinių bendrąsias kompetencijas, 
tobulin� esminį mokinių gebėjimą bendrau� kalbant apie 
savo pomėgius, pasiekimus moksle, pateikiant naujienas, 
aprašant savo pa�r=, jausmus ar įvykius, pasakojant apie 
savo atei�es planus, svajones, pomėgius.  Pranešimuose 
atsispindėjo, kaip žmonės, bendraudami ir 
bendradarbiaudami užsienio kalba, gali siek� užsibrėžtų 
�kslų, kur� naujas komunikacines erdves, užmegz� ir 
puoselė� kultūrinius, pažin�nius, ekonominius, socialinius 
ryšius. Pranešimų temos buvo labai įvairios, pavyzdžiui: „Mano išskir�niai gebėjimai“, „Gebu įveik� iššūkius“, „Mano 
geri darbai Lietuvai“, „Mano atei�es planai“, „Savanoriškos veiklos iššūkiai“.  

Konferencijoje dalyvavo ir savo vaizdo pranešimus pristatė mokiniai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, 
Radviliškio ir Šiaulių miestų bei Šiaulių rajono 7–12 klasių mokiniai, besimokantys prancūzų, vokiečių bei rusų kalbų. 
Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai:  

 vaizdo pranešimą „Mano svajonių profesija tap� rašytoja“ prancūzų kalba skaitė Austėja Ulytė,  
 pranešimą „Slidininkas – pomėgis ar profesija“ vokiečių kalba – Leo Horst Hanisch,  
 pranešimą „Mano svajonių profesija – geografas“ rusų kalba – Eldaras Kononenko,  
 pranešimą „Atei�s prasideda šiuo metu. Liaudies šokio mokykla“ rusų kalba – Neda Butkutė.  
 

Puikūs pasirodymai. Sveikiname! ●   

 

 



GEOGRAFIJA ANGLIŠKAI 
SAULĖ RASICKAITĖ, IIM KL. MOKINĖ 

Lapkričio 24 d. IIM kl. mokiniams buvo organizuota inte-
gruota anglų kalbos bei geografijos pamoka, kurioje jie de-
batavo. Debatų tema gana sudė�nga, tad teko rimtai jiems 
pasiruoš� per geografijos pamokas (pavyzdžiui, susipažin� 
su energe�kos rūšimis, jų privalumais ir trūkumais) ir ras� 
atsakymą į klausimą „Ar branduolinė energija turėtų bū� 
naudojama visame pasaulyje (angl. „THBT nuclear power 
plants should be the main type of energy“)?  

Integruota pamoka buvo puiki galimybė daugiau sužino� 
apie debatus, jų taisykles. Abi pusės (teigiantys ir neigian-
tys) pateikė į�kinančius ir faktais pagrįstus argumentus. Be 
to, mokiniai patobulino anglų kalbos, viešojo kalbėjimo 
gebėjimus.   

Pasibaigus debatams, klasė padarė išvadą, jog branduolinė 

energija turėtų bū� dominuojan� energe�kos rūšis 
pasaulyje. ●   

DEBATŲ KLUBAS DALYVAVO LIETUVOS NAUJOKŲ ČEMPIONATE 

Lapkričio 26 d. Kauno KTU gimnazijoje įvyko Lietuvos Debatų edukacinio centro organizuotas Lietuvos naujokų debatų 
čempionatas, kuriame dalyvavo 40 komandų iš Lietuvos gimnazijų. Didždvario gimnazijai atstovavo  

Tadas Ambrozai�s (TB1 kl.), Aistė Roznytė (IIID kl.), Miglė Vaičiulytė (IIM kl.), Emilija Seneliūtė (IP kl.).  
 

Gimnazijos Debatų klubas pradeda pasiruošimą sausio 7 d. vyksiančiam Lietuvos Nacionalinių Debatų čempionatui. ●   

PAULIUS BARANAUSKAS IR DIANA NEMEIKIENĖ, DEBATŲ KLUBO VADOVAI 

NETRADICINĖ ANGLŲ KALBOS PAMOKA AMERIKOS CENTRE 
AUSTĖJA MAČIŪNAITĖ, IA KL. MOKINĖ 

Lapkričio 17 d. Amerikos centre vyko netradicinė anglų 
kalbos pamoka, kurioje IA kl. mokiniai (mokytojos Iveta 
Gutauskienė ir Diana Nemeikienė) susipažino su JAV kul-
tūra, ekonomika, literatūra, istorija, švie�mo programo-
mis ir užsienio kalbų svarba gyvenime.  

Pirmiausia pamokos dalyviai buvo supažindin� su 
Amerikos centro veiklomis, bendra informacija apie JAV, 
tuomet laukė programos smagioji dalis – kahoot viktorina 
anglų kalba. Viktorinoje buvo pateikta 50 įvairių klausimų 
apie JAV, o pirmų trijų vietų nugalėtojai gavo prizus. 

Netradicinė pamoka buvo įdomi ir naudinga. ●   



Spalio 21 d. IIIC kl. mokinių grupė kartu su lietuvių kalbos 
mokytoja Vida Balčiūniene lankėsi Šaulių dramos teatre, 
kur turėjo galimybę apžiūrė� teatro užkulisius, išgirs� 
charizma�škos aktorės Nomedos Bėčiūtės  įdomų 
pasakojimą apie aktorių darbą, kuriamus vaidmenis, 
ne�kėtumus scenoje. 

Lapkričio 11 d. moksleiviai vėl lankėsi Šiaulių dramos 
teatre, kur žiūrėjo režisierės Ievos Stundžytės spektaklį 
„Man šiandien – Hamletas“, sukurtą V. Šekspyro tragedijos 
„Hamletas“ motyvais. Kadangi kūrinys analizuotas per 
pamokas, tad moksleiviams buvo smalsu pamaty� šio 
kūrinio interpretaciją. Spektaklyje nagrinėjamos jauno 
žmogaus brandos, meilės ir santykių temos, kurios 
gimnazistams �krai aktualios ir svarbios. Tai liudija ir jų 
refleksijos: „Aktoriai puikiai perteikė personažų emocijas, 
buvo įdomu žiūrė� jų pasirodymą“, „Labiausiai man pa�ko 
karalienė, jos elgesys. Muzikiniai intervalai ir tylos pauzės 
kėlė įspūdį“, „Tikrai nepasigailėjau, kad ėjau,  buvo lengvai 

suprantamas, šiuolaikiškas“, „Manau, jog šitaip pateiktas 
klasikinis kūrinys yra lengviau suprantamas“.   

Tikiuosi, kad mokiniai dar ne kartą lankysis Šiaulių dramos 
teatre. ●   

TREČIOKAI ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRE  
VIDA BALČIŪNIENĖ, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA 

Lapkričio 17 d. trečiokai kartu su istorijos mokytoja Asta 
Andžiuviene ir karjeros specialiste Laimute Vielikėniene 
lankėmės Šiaulių apygardos teisme, kuriame ne �k 
susipažinome su teismo įkūrimo istorija, teismo procesu, 
tačiau sužinojome ir apie teisininko karjeros galimybes. 

Archyvaras Alfredas Vilbikas supažindino su teismo pasta-
to įkūrimo istorija. Gimnazistai turėjo galimybę bau-
džiamųjų bylų teismo salėje akis į akį pabendrau� su 
apygardos teisėju Nerijumi Masiuliu ir sužino�, kokių 
kompetencijų reikia teisėjui, kaip teisėjas skiria bausmes ir 
kt. 

Ranką padėję ant Kons�tucijos ir perskaitę priesaiką, 
susipažinome su teismo procesu bei galėjome pasimatuo� 
teisėjo man�ją ir ženklą. Nerijus Masiulis pasidalijo savo 
pa�r�mi kopiant karjeros laiptais ir atsakė į visus 
didždvariečiams rūpimus klausimus. 

Tai buvo puiki pa�r�s ne �k �ems mokiniams, kurie nori 
savo atei= sie� su teisininko profesija, bet ir �ems, kurie 
norėjo susipažin� su teismo tvarka. ●   

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME 
DEIVĖ STOČKUTĖ, IIIA KL. MOKINĖ 



ISTORIJOS PAMOKA MUZIEJUJE 

IIA, IP, IG KLASIŲ MOKINIAI DALYVAVO EDUKACINIAME UŽSIĖMIME „ŽALVARINIŲ PAPUOŠALŲ GAMYBA“. 
UŽSIĖMIMAS VYKO ATNAUJINTAME „AUŠROS“ MUZIEJUJE, KUR PATYRUSIO SPECIALISTO PADEDAMI GIMNAZISTAI 

GAMINO SENOVINIUS ŽALVARINIUS PAPUOŠALUS.  

KRUOPŠČIAI IR ATIDŽIAI MOKINIAI GAMINO ŽALVARINIUS ŽIEDUS, PAKABUKUS. KADANGI PAPUOŠALUS GAMINO 
SAU, TAD ĮDĖJO DAUG PASTANGŲ, BUVO ITIN KŪRYBINGI. PO UŽSIĖMIMO DŽIAUGĖSI SAVO DIRBINIAIS, 

STEBĖJOSI, KAD JUOS PAGAMINTI NĖRA TAIP LENGVA.  

GIMNAZISTAI PAGILINO SAVO ŽINIAS APIE SENOVĖS LIETUVIŲ PAPUOŠALUS, JŲ PASKIRTĮ, NEŠIOJIMO TAISYKLES. ●   

GIENA KUBILIŪTĖ,  ISTORIJOS MOKYTOJA 



II ir III klasių gimnazistai kartu su 
istorijos mokytoja Giena Kubiliūte ir 
kuratore Jomante Slavinskaite dalyvavo 
edukaciniame užsiėmime, skirtame  
vyresniųjų  gimnazinių klasių mokinių 
istorijos žinioms ir supra�mui papildy�. 
Istorijos pamoka vyko Genocido ir 
rezistencijos muziejuje Vilniuje. 
Muziejus įrengtas realiai sovietmečiu 
egzistavusiame kalėjime, kur buvo 
įkalin�, tardomi, kankinami ir net 
šaudomi an�sovie�ne veikla kal�nami 
Lietuvos žmonės.   

Po edukacijos susijaudinę mokiniai 
noriai dalijosi įspūdžiais apie išgirstą ir 
pamatytą informaciją. Jie akcentavo, 
kad girdė� gido į�kinamą, profesonaliai 
pateikiamą medžiagą ir bū� kalinių 
kamerose, girdė�, kokiais metodais 
buvo kankinami žmonės ir kaip buvo 
palaužiamas jų ryžtas, sukrečian� 
pa�r�s. Ypač visus sukrėtė buvimas 
kameroje, kurioje buvo šaudomi 
poli�niai kaliniai. Apie tai liudija ant sienų išlikę kulkų pėdsakai.  Mokiniai dėkojo, kad sudarėme galimybę aplanky� 
muziejų.  ●   

ISTORIJOS PAMOKA MUZIEJUJE   
GIENA KUBILIŪTĖ, ISTORIJOS MOKYTOJA 

 



Mes, IY klasės mokiniai, su lietuvių 
kalbos mokytoja Jūrate Stanceliene 
ir fizinio ugdymo mokytoja Rima Ka-
siliauskiene spalio 28 d. buvome 
išvykę į edukacinę išvyką po 
Anykščius.  

Ėjome medžių lajų taku. Tai pirmasis 
takas Bal�jos valstybėse ir visoje 
Rytų Europoje, kur galima pasi-
vaikščio� medžių viršūnių lygyje. 
Medžių lajų tako kompleksas buvo 
a�darytas 2015 metais. Kompleksą 
sudaro: informacinis centras, 
medžių lajų takas ir apžvalgos 
bokštas. Prie pat lajų tako yra 
legendomis apipintas Puntuko 
akmuo, kurį taip pat aplankėme. 
Puntukas yra antrasis pagal dydį 
riedulys Lietuvoje. Taip pat jame  
yra iškal� lėktuvo „Lituanica“ lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefai bei jų 
testamento žodžiai lietuvių tautai. 

Dar viena vieta, kurią aplankėme, yra geležinkelio siauruko 
muziejus. Pamatėme siauruką – unikalų technikos paveldą, 
įvairių muziejaus eksponatų: vagonus, kuriuose žmones 
vežė į Sibirą, motociklų, senovinių automobilių ir net laga-
minų parodas. Teko net pa�ems pasivėžin� su drezina ir 
triratuku ant bėgių.  

Rašytojo Jono Biliūno Laimės žiburį taip pat aplankėme. Ant 
šios kalvos Jonas Biliūnas buvo perlaidotas. 1958 m. virš 
kapo iškilo 14 metrų aukščio architekto Vytauto Gabriūno 
paminklas-monumentas iš tašytų Anykščių apylinkių akme-
nimi. To pa�es pavadinimo stebuklinėje pasakoje rašytojas 
pasakoja apie švy�n= stebuklingą užrašą, pasirodžiusį ant 
aukšto stataus kalno viršūnės – tas, kuris užlips ant to kalno 
ir ranka pasieks užrašą, visus žmones padarys laimingus, o 

pats pavirs akmeniu. Kadangi edukacija buvo tarsi inte-
gruota lietuvių kalbos ir fizinio ugdymo pamoka, todėl teko 
ir pulsą, ir laiptelius skaičiuo�, nusistaty� pulsą, įver�n� 
savo fizinį pasiruošimą.  

Kita mūsų aplankyta vieta Anykščiuose buvo Antano Bara-
nausko klėtelė, pastatyta 1826 m. – pirmasis memorialinis 
muziejus Lietuvoje. Čia 1858-1859 m. vasaromis 24-erių 
metų poetas A. Baranauskas parašė himną Lietuvos pra-
eičiai – poemą „Anykščių šilelis“. Pastogėje, iš kurios 
pasklido geriausiai pasaulyje žinomas lietuvių literatūros 
kūrinys, dabar saugomi ir eksponuojami auten�ški A. Bara-
nausko ir jo šeimos baldai, bui�es daiktai, knygos. 

 Mūsų klasei labiausiai pa�ko siauruko muziejus, 
nes  pasivažinėjome ir kitus pavežėme dviračiu ant bėgių. 
Laukiame kitų išvykų, nes buvo smagu, turininga ir 
prasminga. ●  

IŠVYKA Į ANYKŠČIUS 
JORIS KAVALIAUSKAS IR ROJUS RIMAVIČIUS, IY KL. MOKINIAI, JŪRATĖ STANCELIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 

 



Mūsų kelionė prasidėjo ankstų rytą. Nors 
kel�s reikėjo gana anks�, bet tai padary� 
�krai nebuvo sunku, nes šios išvykos 
laukiau labai ilgai ir žinojau, kad ji bus 
�krai įsimin�na. Kelionė autobusu �kriau-
siai būtų buvusi nuobodi, jei ne gidė 
Žana, kuri mums papasakojo daug įdomių 
istorinių įvykių, geografinių faktų apie 
šalis ir miestus, kuriuos pravažiuoda-
vome. 

Pasivaikščiojimas Taline man be galo pa-
�ko. Labai gražus miestas, Es�jos sos�nė 
ir uostas. Labiausiai įsiminė juoką kelian-
�s gidės pasakojimas apie ponias: dviems 
ponioms, vilkinčioms pūstas suknias, sun-
koka būdavo prasilenk� siaurose sena-
miesčio gatvelėse. Vienai, kad kita galėtų 
praei�, reikėdavo kilstel� sijoną. Jei viena 
iš ponių vyresnė, sijoną pakel� turėjo jau-
nesnė, nors tai buvo laikoma didžiule gėda. Jeigu jos buvo 
panašaus amžiaus, tada jas lydėję vyriškiai turėjo muš�s ir 
laimėtojo ponia turėjo teisę praei� pirma. Šią istoriją net 
suvaidinome, juokėmės vieni iš kitų, tad �krai prisiminsime. 
Labai šaunu, kad turėjome laisvo laiko: klaidžiojome po 
miesto senamies=, pietavome Talino kavinukėse, lankėmės 
suvenyrų krautuvėlėse.   

Plaukimas keltu – nauja pa�r�s, padariusi man didžiulį 
įspūdį. Buvo smagu su klasiokais praleis� �ek laiko, pažin� 
juos geriau, juk tai pirma tokia ilga mūsų kelionė. Be to, 
susiradome naujų draugų, taip pat (kaip ir mes) vykstančių į 
Stokholmą. Nuo denio galėjome gėrė�s nuostabiais 
vaizdais. Išsimiegojome gerai, niekas jūros liga nesusirgo, 
mat jūra buvo rami.  Dieną praleidome Stokholme. Šis 
miestas pakerėjo savo istorija, senamiesčio grožiu. Žinoma, 
be gidės Žanos pasakojimų �krai nebūtume �ek daug visko 
sužinoję. Turėdami laisvo laiko, vaikš�nėjome, grožėjomės 

ir įsi�kinome, kad Švedijoje viskas brangiau nei Lietuvoje. 
Atkeliavusi antra nak�s ne visiems buvo gera, mat kilusios 
bangos įsiūbavo laivą, tad kai kurie suprato, kad serga jūros 
liga.   

Trečią dieną lankėmės Tartu, antrame pagal dydį Es�jos 
mieste. Klasė pasidalijo į dvi grupes. Pirmoji grupė vyko į 
AHHAA muziejų, o antroji – vaikščiojo po miestą su gide. Aš 
buvau antrojoje grupėje ir �krai to nepasigailėjau. Gidė 
mums aprodė įdomių Tartu vietų. Labiausiai man pa�ko 
angelų �ltas, mat, juo eidamas, turi sugalvo� norą, susijusį 
su mokslu, ir jis �krai išsipildys. Pavydžiu Tartu mokiniams, 
juk jie gali čia atbėg� prieš kiekvieną kontrolinį darbą! 
Tikiuosi, kad ir  mano norai išsipildys, nes �krai nepakenktų 
gau� neblogą pažymį iš chemijos prak�nio darbo.   

Ši kelionė buvo �krai šauni ir smagi: ir pamatėme, ir 
sužinojome, ir dar labiau susidraugavome. ●  

IIM KLASĖS KELIONĖ Į STOKHOLMĄ 
NEILA LEISTRUMAITĖ, IIM KL. MOKINĖ 

 



PARODA  „AŠ TAU GIESMĘ NEŠU ATEITIES IR VILTIES“ 
 RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA 

Lapkričio mėnesį minime poeto Maironio 160-ąsias gimi-
mo me�nes. Ta proga A. J. Greimo skaitykloje surengta 
paroda „Aš tau giesmę nešu atei�es ir vil�es“. 

Maironis – žymiausias XIX a. lietuvių poetas. Jo poezija 
byloja apie amžinąsias vertybes, apie žmogiškosios bū�es 
gelmes. Lietuvių poezijos kalbą poetas iškėlė į klasikos 
aukštumas. Lietuvių literatūroje Maironis užima panašią 
vietą kaip Dantė – italų, Šekspyras – anglų, Gėtė  – 
vokiečių literatūroje. 

Parodą kartu su mokiniais aplankė lietuvių kalbos moky-
tojos Asta Gagilienė ir Jolanta Valančienė. Mokytojos 
papasakojo mokiniams apie Maironio kūrybą, o biblio-
tekos vedėja Rima Dranickaitė pristatė eksponuojamus 
leidinius. ●   

PROJEKTAS „AŠ – GAMTOS DALIS“ 
 UGNĖ KUNDROTAITĖ, IIM KL. MOKINĖ 

Per Gimtosios kalbos savaitę antrokai įgyvendino STREAM projektą „Aš – gamtos dalis“. Per lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas jie analizavo kūrinius,  o per dailės pamokas juos iliustravo. Buvo iš�es įdomi pa�r�s, juk teko 
piešinyje atskleis�, kaip supran� analizuotą kūrinį, jo prasmę, net potekstę, kokį matai pagrindinį veikėją, peizažą. 
Darbų autoriai klasei pristatė savo interpretacijas.  

Antrokų kūrybiniai darbai yra eksponuojami A. J. Greimo skaitykloje. Parodos a�daryme dalyvavo lietuvių kalbos 
mokytoja Jolanta Valančienė, dailės mokytoja Jovita Ratnikienė, IIA ir IIM klasių mokiniai. ●   



 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS   
 AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA 

AR JAUČIATE, KAD ARTĖJA KALĖDOS? MES JAU PRADĖJOME LAUKTI ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR JOMS RUOŠTIS, IEŠKOTI 
ĮDOMIŲ IR ORIGINALIŲ ŠVENTINIO INTERJERO DEKORAVIMO IDĖJŲ. ŠIEMET Į KŪRYBINES DIRBTUVES 

„STEBUKLINGO ŽIBINTO ŠVIESOJE“  BUVO PAKVIESTI TIE, KURIE NORĖJO PATIRTI, KAS YRA TVARUS DIZAINAS IR 
KAIP JIS KURIAMAS, SUŽINOTI, KAIP IŠ STIKLAINĖLIŲ IR ĮVAIRIŲ TEKSTILINIŲ MEDŽIAGŲ GALIMA SUKURTI 

ŽAISMINGAS, NESUDĖTINGAS INTERJERUI AR  STALO DEKORAVIMUI SKIRTAS PUOŠMENAS.  

DĖLIODAMI, DERINDAMI ĮVAIRIAS LININES VIRVELES IR AUDINIUS,  JUOSTELES,  NEBENAUDOJAMAS SENUTĖLES 
SAGAS IR MEDINIUS KAROLIUKUS, SENŲ PAPUOŠALŲ BIŽUTERINES DETALES, 

 KŪRĖME JAUKIUS STIKLINIUS ŽIBINTUS. ●   



Lapkričio 11 d. vyko dvi integruotos istorijos ir technologijų 
pamokos, kurias vedė istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė ir tech-
nologijų mokytoja Audronė Zibalienė. Informatyvios istoriniais 
faktais, išsamiais regionų ir jų iškilių žmonių pristatymais, tau�-
nių rūbų raštais ir maistu kvepiančios  pamokos vyko IIA klasėje. 

Per šias pamokas mokiniai turėjo galimybę apsilanky� visuose 
Lietuvos reginuose, suvok� jų skirtumus ir ypatumus, susipažin� 
su maisto paveldu ir receptais, gaminimo būdais. Džiugino abiejų 
mokytojų atsakingas pasirengimas, gebėjimas sukur� šiltą, jaukią 
ir draugišką, darbingą atmosferą, mokinių aktyvumas ir noras 
viską padary� puikiai.  

Žemai�škas kas�nys su kanapėmis ir karštomis bulvėmis, 
aukštaičių blynai su dažiniu, dzūkiški žagarėliai, suvalkiečių  
meduoliai... Visoms grupėms pasirinktus pa�ekalus pavyko 
paruoš� tobulai, įver�n� savo klasės draugus ir gau� puikius 
mokytojų ver�nimus. Parink� metodai, būdai padėjo mokiniams 
įgy� prasmingos pa�r�es, ugdy�s bendrąsias kompetencijas.  

Šiandien i�n svarbu prisilies� prie Lietuvos paveldo, istorinių 

ištakų, vertybių, maisto istorijos ir gaminimo metodikos. Tikiu, 
kad mokiniai dar ne kartą keps meduolius, žagarėlius, o gal kas 

išdrįs išsuk� ir kas�nį. ●   

Kaip mokiniai mai�nasi mokykloje, kaip užkandžiauja, ko-
kius užkandžius pasirenka – i�n aktuali šių dienų tema.  

Integruotoje pamokoje „Mokinio mityba” kartu su gimnazi-
jos visuomenės sveikatos  specialiste Irena Kvedariene, IP 
ir IM klasių mokiniai diskutavo apie subalansuotą mitybą, 
maisto medžiagas, sveikesnius užkandžius. Užkandžių 
gaminimui rinkosi iš pateiktų užkandžių dėžutės variantų 
arba gamino mėgstamus užkandžius sveikiau. Mokiniai 
nustebino pasirinktų užkandžių įvairove: salotos, įvairios 
užkandėlės, sriubos, karš�eji pa�ekalai, konditerija ir kt. 
Gaminome, ragavome ir džiaugėmės, kokie skanūs pačių 

pagamin� mėgstami sveikesni užkandžiai. ●   

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI REGIONAI: ISTORIJA IR MAISTAS 
INTEGRUOTA ISTORIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA 

DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

INTEGRUOTA SVEIKOS MITYBOS PAMOKA 
MOKINIO MITYBA. UŽKANDŽIŲ DĖŽUTĖ 

AUDRONĖ ZIBALIENĖ, TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA, IRENA KVEDARIENĖ, SVEIKATOS SPECIALISTĖ 



Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 
informuoja, kad viktorinos „Mokesčiai 
sugrįžta kiekvienam“ finale nugalėjo ir 
geriausiai šiemet mokesčius išmanančia 
moksleivių komanda tapo „Tax Kings“ iš 
Šiaulių Didždvario gimnazijos. Jie įveikė visus 
viktorinos etapus ir įrodė, jog mokesčius ir 
jų administravimą išmano geriau nei 361 
komanda iš visos Lietuvos. Nugalėtojai, 
finaliniame etape nurungę 4 kitas komandas 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio 
apskričių, pelnytai iškovojo ypa�ngus prizus 
― elektrinius paspirtukus. 

„Sep�ntąjį kartą vykusi viktorina „Mokesčiai 
sugrįžta kiekvienam“ ― unikali galimybė 
ugdy� mokinių, mokyklų bendruomenių, 
kitų narių sąmoningumą: gilin� žinias apie 
mokesčius, ska�n� domė�s VMI veikla, mokesčių aktualijomis, akcentuojant mokesčių mokėjimo svarbą“, ― sako VMI 
mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė. 

Viktorinos finalą sudarė 3 turai, kurių metu moksleiviai turėjo atsaky� į klausimus apie mokesčius ir jų administravimą 
bei atlik� prak�nes užduo�s. Po pirmojo etapo 7 kiekvienoje apskrityje geriausiai pasirodžiusios komandos varžėsi 
tarpusavyje dėl teisės dalyvau� finaliniame etape. 

VMI sveikina viktorinos „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ nugalėtojus! ●   

SVEIKINAME VIKTORINOS „MOKESČIAI SUGRĮŽTA KIEKVIENAM“ NUGALĖTOJUS! 

LAPKRIČIO 9 D. DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS KOMANDA „TAX KINGS“ (TB1 KL. MOKINIAI  
TADAS AMBROZAITIS IR DŽIUGAS ĄŽUOLAS GAVORSKIS) IR MOKYTOJA DIANA VIRBICKAITĖ, DALYVAVO 

 FINALINĖJE VIKTORINOJE „MOKESČIAI SUGRĮŽTA KIEKVIENAM“ IR TAPO NUGALĖTOJAIS. 

 

Lietuvos mokinių informa�kos olimpiada (mokyklos etapas)  

Džiugas Ąžuolas Gavorskis (TB1 kl.) laimėjo I vietą, 
Arminas Dobrodejevas (IV kl.) –  II vietą, 

Žygimantas Mickavičius (TB1 kl.) – III vietą, 
Tomas Zlatan Stoškus (IV kl.) – IV vietą. 

Tikimės, kad mokiniai bus pakvies� į savivaldybės etapą, kuris turėtų vyk� gruodžio 20 d.    
Mokiniai per 4 valandas turėjo sukur� dvi C++ programas ir išspręs� teorinį uždavinį.  

Džiugu, kad informa�kos olimpiadoje merginos sudarė 29 proc. visų dalyvių. 

Daiva Bukelytė, IT mokytoja ●  

SVEIKINAME! 



 

 
Vilniaus g. 188 

Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  

El. pašto adresas 

ras�ne@didzdvaris.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija 

Gimnazijos trečiokų ir ketvirtokų grupė kartu su 
fizinio ugdymo mokytoju Mindaugu Dabkevičiumi 
dalyvavo orientaciniame žaidime po Šiaulių miesto 

centrinę dalį.  

Žaidimą, kurio esmė – ras� nurodytą objektą ir 
atsaky� į klausimą, organizavo abiturientė  

Simona Mickutė. 
Tai puiki galimybė prisimin� lanky�nus Šiaulių 

miesto objektus. ●   

FIZINIO UGDYMO PAMOKA – ŽAIDIMAS 

         MINDAUGAS DABKEVIČIUS, FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS 


