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Premija teikiama už puikius akademinius  
pasiekimus, nepriekaiš:ngą reputaciją  
mokyklos bendruomenėje, žingeidumą  

bei platų požiūrį į CAS veiklą. 



ANNUAL IB MEET 2022 

 
Gruodžio 27 d. vyko kasme�nis Tarptau�nio bakalaurea-
to diplomo programą (TBDP) baigusių gimnazistų susi�ki-
mas ir diplomų įteikimo 16-ajai laidai šventė. Šį renginį 
organizuoja TB diplomo programos alumnai bei dar besi-
mokantys. Renginį vedė DG IB Alumni klubo pirmininkas 
Martynas Jaugelavičius, baigęs šią programą 2015  m.  

Šiltu dainos sveikinimu TB diplomų įteikimo vakarą pra-
dėjo TB1 kl. mokinės Rugilė Sabaliauskaitė ir Dominyka 
Sitnikaitė, bei Karolina Vitkevičiūtė, baigusi TBDP 2015 
m., kuri pasidalijo ir savo istorija. Karolina pabrėžė, kad 
būtent mokymasis pagal TBD programą išugdė jos smal-
sumą, domėjimąsi tuo, ką darai, atsakomybės jausmą. 
Mergina papasakojo, kad įstojo į išsvajotas valstybės fi-
nansuojamas medicinos studijas VU, bet ten vyravusi 
mokymo(si) atmosfera buvo visiškai priešinga pa�rtai 
Didždvaryje, todėl jas metė ir pradėjo studijuo� Sidnė-
jaus universitete Australijoje, kur pavyko patenkin� savo 
lūkesčius. Šiuo metu Karolina gyvena Vilniuje ir yra klini-
kinių tyrimų koordinatorė Lietuvoje, bendradarbiauja su 
15 Lietuvos ligoninių. Renginio vedėjas Martynas paantri-
no, kad dažnai nereikia laiky�s lietuviško posakio „Ne-
mesk kelio dėl takelio“, nes kelias gali ves� į niekur, o 
takelis atver� galimybes.  

Buvusių mokinių prašymu, TBDP lietuvių k. ir literatūros 
mokytoja Janina Dombrovskienė paruošė kasme�nę 
refleksiją apie baigusią laidą. Smagu išgirs� apie save, 
prisimin� pasku�nius dvejus metus gimnazijoje. 16-osios 
laidos mokiniai (jau nebe mokiniai) bei mokytojai tą vaka-
rą iš naujo išgyveno pozityvias ar nerimą kėlusias akimir-
kas, džiaugėsi nuėję tokį neį�kė�nai sunkų, bet įspūdžių, 
gerų prisiminimų ir pa�rčių kelią. Mokytojos kalba buvo 
palydėta plojimais. 

TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė kartu su Martynu 
Jaugelavičiumi TBDP 16-osios laidos mokiniams įteikė 
programos baigimo diplomus ir už išskir�nius akademi-
nius pasiekimus, įvairiapusę CAS veiklą TBDP Alumni pre-
miją – Nedai Mil�nytei. Renginyje kalbėję mokiniai prisi-
minė savo ar�mą ir glaudų ryšį su mokytojais. Neda, pa-
dėkojusi už gautą premiją, džiaugėsi, kad mokydamasi 
gimnazijoje puikiai sutarė su visais mokytojais, o ar�-
miausiai bendravo su vokiečių kalbos mokytoja Danguole 
Kukla, juk ji įskiepijo meilę vokiečių kalbai. Šiuo metu Ne-
da studijuoja socialinių mokslų bakalaurą „Sciences Po“ 
universitete Prancūzijoje ir, nors universitete moky�s 
daug sunkiau nei gimnazijoje, bet dveji metai TBDP ją 
išmokė susitvarky� su darbo krūviu, planuo� laiką.  

Renginys buvo šiltas, jaukus, o prie 16-osios laidos mamų 
parūpintų sumuš�nių, torto ir saldainių leido visiems pa-
sidžiaug� rezultatais, sėkmės istorijomis bei padrąsin� 
esamus TBDP mokinius siek�  savo  svajonės. ●  

ATĖNĖ DOMEIKAITĖ IR ELŽBIETA KALUINAITĖ, TB1 KL. MOKINĖS 
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Šiaulių Gegužių progimnazija šiemet švenčia         

50-ies metų veiklos jubiliejų. Minėdami  

jubiliejų ir tarptau!nę Šviesos  dieną, progimna-

zijos mokinių grupė aplankė Didždvario                   

gimnaziją: pasveikino, padėkojo už bendrystę.  

Dėkojame už šviesos ir šilumos dovanėlę ir 

linkime mokyklai prasmingų darbų, šviesos, 

bendrystės ir nuostabių  akimirkų kasdien. ●  

TARPTAUTINĖ ŠVIESOS DIENA 

DAIVA TRIJONIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

Gruodžio 29 d. įvyko gimnazijos mokytojų tarybos 
posėdis „UTA įgyvendinimas mokykloje:  

bendrųjų kompetencijų raiška pamokoje”, kuriame  
buvo aptartos įgyvendintos UTA plano veiklos,  

mokytojai, vadovai, dalyvavę mokymuose, kolegoms 
pristatė įgytą pa!r2.  

Pedagogai  priėmė sprendimus, kaip sėkmingai  
pasireng! jau kitais mokslo metais įgyvendinamoms  

atnaujintoms programoms I ir III kl. ●   

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS  

Lapkričio mėnesį trečiokai dalyvavo STEAM projek-
te „Augalų pigmentų savybės ir jų reikšmė fotosin-
tezės procese“. STEAM centro laboratorijoje jie 
atliko net keturis !riamuosius darbus, susijusius su 
augalų pigmentų savybėmis ir jų reikšme fotosinte-
zės procese.  

Užsiėmimuose mokiniai iš pasirinkto !riamo augalo 
gamino ekstraktus,  iš jų išskyrė augalų pigmentus, 
ant silikagelio plokštelės surengė fotosintezės pig-
mentų lenktynes, kurias laimėjo pigmentas karo!-
noidas, ruošė chromatografinę kolonėlę iš s!klinės 
Pastero pipetės, atskyrė ir grynino heksane iš!rpin-
tus augalų pigmentus, iš pasigamintų augalų pigmentų, spektrofotometro specialia kompiuterine programa nustatė pig-
mentų suger!es spektrus.  Paruošę pigmentų ekstraktus, spektrofotometru išmatavo šių ekstraktų šviesos pralaidumą ir 
apskaičiavo chlorofilo bei karo!noidų bendrą pigmentų kiekį augalinėje medžiagoje. 

Apibendrinę visus keturis darbus, sėkmingai įveikė šią STEAM plius programą. Žodžiu, sužinojo ir išbandė daug dalykų, 
patobulino chemijos dalykines kompetencijas.  ●   

STEAM PROJEKTAS 
AUSTĖJA RIMKUTĖ IR EMILIJA SKIUTĖ, III KL. MOKINĖS   

 

MOKYTOJĄ ALLĄ CHVOSTOVĄ, 
ĮGIJUSIĄ ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO 

EKSPERTO KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ, 
 

 RIMĄ VALČIUKIENĘ, ĮGIJUSIĄ  
FIZIKOS MOKYTOJO METODININKO  

KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ,  
 

KRISTINĄ RIMKUVIENĘ, ĮGIJUSIĄ 
IT MOKYTOJO METODININKO  

KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ! ●   

SVEIKINAME! 



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

ADVENTO VAKARAS 
„STEBUKLINGO ŽIBINTO ŠVIESOJE“ 

Adventas – tai laikas, kad išnešiotume šventes, kad jų lauktume, kad jos mums būtų ypa�ngos. Kad atsirastų naujas 

santykis – laukimo, meilės ir padėkos, – jį reikia subrandin�. Tam ir yra skirtas adven�nis laukimas. (A. Toliatas)  

Gruodžio 8 d. vyko Didždvario gimnazijos bendruomenės Advento labdaros vakaras „Stebuklingo žibinto šviesoje“.  

Renginyje buvo aukojama Mal!ečių sriubai (socialinę atskir2 pa!rian!ems senoliams parem!). ●   

Nuotraukos: Ruzanna Baghdasaryan      



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

„GERIAUSI EUROVIZIJOS PASIRODYMAI“ 
KALĖDINIS KARNAVALAS 

Nuotraukos: Gizem Karaköse 



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

MOKINIŲ SAVIVALDOS KONFERENCIJA 
„UGDYMAS GYVENIMUI: ŽMOGAUS TEISĖS JAUNIMO TARPE”  

Gruodžio 1 d. Didždvario gimnazijoje vyko mokinių savivaldos konferencija  

„Ugdymas gyvenimui: Žmogaus teisės jaunimo tarpe”. 

Konferencija skirta supažindin! jaunimą su žmogaus teisėmis ir galimybėmis.  

Darbo grupėse aptartos patyčių, neapykantos kalbos, negalią turinčių žmonių teisės, lyčių nelygybė, LGBT klausimai, 

žiniasklaidos įtaka jaunimui. ●   

 

Nuotraukos: Ruzanna Baghdasaryan 



Pirma stotelė: pristatymas „Savo pašaukimą gali ras! kely-
je“. Raimonda Pelu!enė, UAB „Busturas“ plėtros ir marke-
!ngo skyriaus vadovė, buvusi didždvarietė, mokiniams pri-
statė įmonės struktūrą, jos veiklos specifiką, darbuotojų 
pareigybes, iššūkius, su kuriais susiduria įmonėje dirbantys 
žmonės.  

Antra stotelė: pratybos „Mano darbo užmokesčio skaičia-
vimas”. Pratybas vedė matema!kos mokytojai: Irena Šukie-
nė ir Eugenijus Buivydas. Mokiniai mokėsi apskaičiuo! re-
alų, į rankas gaunamą žmogaus atlyginimą (be mokesčių), 
sužinojo, kas yra bruto ir neto darbo užmokesčiai.  

Trečia stotelė: kūrybinis užsiėmimas „Statom !ltus, ne sie-
nas” (LEGO architektūra). Užsiėmimą vedė Radijo klubo 
vadovė Rasa Zvilnaitė. Mokiniai buvo supažindin! su !ltų 
statybos istorija, !ltų !pais. Išklausę pristatymą, mokiniai 
grupėse statė !ltus iš LEGO kaladėlių. Žaisdami jie susipaži-
no su sta!nių konstravimo principais.  

Ketvirta stotelė: kūrybinis užsiėmimas „Į svajonių profesi-
ją”. Užsiėmimą vedė lietuvių kalbos mokytojos: Vida Bal-
čiūnienė, Janina Dombrovskienė, Asta Gagilienė, Jūratė 
Stancelienė ir Jolanta Valančienė. Mokiniai buvo supažin-
din! su motyvacinio laiško struktūra, su gebėjimu save 

pristaty! darbdaviui. Kiekvienas mokinys parašė motyvaci-
nį laišką pasirinktam objektui.  

Penkta stotelė: dizaino studija „Kelias į sėkmę”. Užsiėmimą 
vedė IT mokytojos: Daiva Bukelytė ir Kris!na Rimkuvienė. 
Mokiniai, naudodamiesi Canva programos priemonėmis 
pavaizdavo, kaip jie įsivaizduoja kelią į sėkmę. 

    Mokinių mintys apie projektą: 

„Vyko daug įdomių, iki šiol neišbandytų veiklų, kurios ne !k 
papildė mūsų žinių bagažą, bet ir paska!no į žinomus daly-
kus pažvelg! kūrėjo akimis“. T. Tamošai!s, IIM kl. mokinys 

„Visos veiklos man buvo  įdomios, sužinojau daug naujų 
dalykų. Manau, kad daug ką pritaikysiu ateityje. Labiausiai 
pa!ko užsiėmimas, kuriame išmokau apskaičiuo! savo at-
lyginimą, patobulinau savo motyvacinio laiško rašymo įgū-
džius, daugiau sužinojau apie Šiaulių viešojo transporto 
įmonę ,,Busturas“. K. Vilčiauskaitė IIG kl. mokinė 

Manau, kad šio projekto veiklos paska!no mokinius pa-
mąsty! apie savo atei2 ir būsimą profesiją. Mokiniai pato-
bulino komunikavimo, darbo komandose, mokėjimo moky-
!s, problemų sprendimo, kūrybiškumo kompetencijas. ●   

II KL. PROJEKTAS „MANO ATEITIES TILTAI“ 

AUDRONĖ SALDAUSKIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 

GRUODŽIO 3 D. VYKO STEAM PROJEKTAS II KL. MOKINIAMS „MANO ATEITIES TILTAI”. MOKINIAMS BUVO SUDARYTA 

GALIMYBĖ DALYVAUTI NET PENKIOSE SKIRTINGOSE VEIKLOSE. SKIRTINGAI NEI PERNAI, ŠIAIS MOKSLO METAIS 

 DIDŽIULIS DĖMESYS BUVO SKIRTAS KARJEROS UGDYMUI. PASIBAIGUS PROJEKTUI, MOKINIAI BEVEIK VIENBALSIAI  

TVIRTINO, KAD ORGANIZUOTOS VEIKLOS BUVO PRASMINGOS IR NAUDINGOS, KURIOS LABAI PRAVERS ATEITYJE. 



Mokiniai atliko šias prak;nes veiklas:  
 susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdus, sava-

rankiškai išskirstė geležies, smėlio ir valgomosios drus-
kos mišinį; 

 susipažino su vandens fizikinėmis ir cheminėmis savybė-
mis, išsiaiškino, kodėl ne visi kūnai išsilaiko vandens pa-
viršiuje; 

 susipažino su veidrodžio gamybos istorija, pasigamino 
veidrodį-mėgintuvėlį; 

 susipažino su !rpalų gamyba, medžiagų tankiais, išsiaiš-
kino spalvų maišymo principus ir pagamino spalvoto 
cukraus piramidę; 

 pasigamino dirb!nių ikrų ir sužinojo apie eksperimento 
pritaikomumą buityje, pramonėje; 

 gebėjo paruoš! mikropreparatus; 
 mikroskopu mokėsi atpažin! šieno mirkinyje dažniausiai 

ap!nkamus mikroorganizmus;  

 pasigamino svogūno epidermio ir burnos epitelio ląste-
lių mikropreparatus, juos  tyrinėjo šviesiniu mikroskopu, 
palygino augalines ir gyvūnines ląsteles;  

 įgijo žinių apie magnetų veikimo principus, jo s!prumą, 
pasigamino magnetą; 

 įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžine-
rinius sub!lumus konstruojant mechanines konstrukci-
jas.  

     STEAM veiklos aktualios mokiniams, nes: 
 mokymąsi daro prasmingą ir įdomų; 
 įgalina savo turimą pa!r2 tobulin!, sistemin! ir plėto!; 
 sudaro galimybes lengviau suvok! naują informaciją, 

ugdy!s naujus gebėjimus; 
 apjungia ir susieja įgytą pa!r2; 
 už!krina teorijos ir prak!kos ryšį; 
 padeda priartė! prie mokinių laukiančių iššūkių ir būsi-

mos profesijos pasirinkimo.  ●   

STEAM VEIKLOS DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE 

KRISTINA MURAŠKIENĖ IR  DANGUOLĖ VAIČEKAUSKIENĖ, BIOLOGIJOS MOKYTOJOS 

Gruodžio 8 d. respublikinėje moksleivių gamtos mokslų kon-
ferencijoje „Tyrinėdami mokomės“ dalyvavo ir mūsų gimna-
zijos mokiniai, kurie pristatė šiuos pranešimus: 

 „Audinių dažymas natūraliais dažais“, Vidmantė Maura-
gaitė, III kl. mokinė, 

 „Popierius atgyja“, Beata Cinskaitė, Klimaitė Greta IIG kl. 
mokinės, 

 „Žaidimas „Chemija“, Lina Juknaitė, III kl. mokinė, 
  „Kerpių ekstrakto an!bakterinio poveikio tyrimas“,  Mi-

reta Šalašidi, IV kl. mokinė. 
 

Mokinius ruošė Virginija Savickaitė, Aidas Bertulis ir Rima 
Valčiukienė.  ●   

Rugsėjo – gruodžio mėn. gimnazijoje vyko STEAM veiklos Šiaulių miesto mokyklų mokiniams. Programos !kslas –  
STEAM užsiėmimai biologijos, chemijos, fizikos laboratorijose. Įvykdytos dvi programos: STAEM Junior Didždvaryje        

(5 miesto  mokyklos, 115 mokinių) ir STEAM Didždvaryje (10 mokyklų, 234 mokiniai). Prak!nes veiklas vykdė biologijos 
mokytojos metodininkės Kris!na Muraškienė ir  Danguolė Vaičekauskienė, chemijos mokytoja ekspertė Virginija                    

Savickaitė, fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė. 

Šiaulių miesto mokyklų mokiniams buvo sudarytos galimybės išsamesniam prak!niam STEAM mokymui(si), perėjimui 
nuo teorinio prie prak!nio, patyriminio, empirinio pažinimo paremto mokymosi. Mokiniams buvo suteikta galimybė 

domė!s STEAM sri!mis ir plėto! bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Didždvario gimnazijoje įgyvendinamos STEAM 
programos išskir!numas tas, kad mokiniai, dalyvaudami užsiėmimuose, galėjo tobulin! trijų gamtos dalykų:                

biologijos, chemijos ir fizikos, dalykines kompetencijas. Užsiėmimuose buvo ugdomos ir menų, matema!kos, inžinerijos 
kompetencijos,  bendravimo ir  bendradarbiavimo bei asmeninės kompetencijos. 

Programos dalyviai eksperimentus atliko individualiai arba poromis. Pasirink! veiklų metodai sudarė galimybę dirb! 
komandoje, argumentuotai diskutuo!, priim! sprendimus. 

RESPUBLIKINĖ MOKSLEIVIŲ GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJA 
„TYRINĖDAMI MOKOMĖS“ 

AUSTĖJA RIMKUTĖ IR EMILIJA SKIUTĖ, III KL. MOKINĖS   



Rugsėjo – lapkričio mėn. vyko  pirmasis respublikinio Idėjų 
mugės  etapas, kuriame iš 40 buvo atrink! 24 darbai. III 
klasės mokinės: Ula Adomaitytė ir Emilija Skiutė, bei darbų 
vadovai: chemijos mokytoja Virginija Savickaitė ir biologijos 
mokytoja Danguolė Vaičekauskienė, gruodžio 9 d. buvome 
pakviestos į Idėjų mugę, vykstančią Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švie!mo centre, Vilniuje. Mugėje buvo pristatomi 
ne užbaig! darbai, o !k idėjos. Idėja pristatoma stendiniu 
pranešimu, kuriame pateikiama informacija apie planuoja-
mą ir/arba vykdomą tyrimą, aptariama darbo metodika, 
iškeliamos mokslinės hipotezės, pristatomi tyrimų rezulta-

tai (jei tokie jau yra), numatoma duomenų analizės eiga ir 
t. t.  

Renginyje buvo ne !k ver!namos idėjos, bet ir teikiamos 
mokslininkų konsultacijos ir patarimai dėl planuojamo ar 
jau pradėto tyrimo. Ula ir Emilija šalies mokslo centruose ir 
universitetuose dirbančių mokslininkų komandai pristatė 
darbą „Muzikos ir šviesos poveikis skir!ngų rūšių mėtų au-
gimui”. Mokinės turėjo  galimybę su jais padiskutuo!, gau! 
patarimų, kaip plėto! ir sėkmingai įgyvendin! savo tyrimą 
ir pateik! Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkur-
sui. ●   

RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ TYRĖJŲ KONKURSAS „IDĖJŲ MUGĖ“ 
DANGUOLĖ VAIČEKAUSKIENĖ,  BIOLOGIJOS MOKYTOJA  

Gruodžio pradžioje IIM ir IIP klasės mokiniai išvyko į eduka-
cinę kelionę. 

Pirmoji mokinių edukacinė veikla vyko Energe!kos ir tech-
nikos muziejuje. Mokiniai sužinojo, kad šis muziejus įsikū-
ręs pirmos viešosios Vilniaus miesto elektrinės gamybinėse 
patalpose. Muziejuje mokiniai atliko socialinių, gamtos bei 
techninių mokslų prak!nes užduo!s. Aiškinosi, kaip pap-
rastai ir suprantamai paaiškin! gamtos mokslų sub!lybes 
kasdieniniame gyvenime. Muziejaus bokštelyje  iš arčiau 
stebėjo skulptūrą „Elektra“, nuostabią Vilniaus panoramą ir 
įrašė sveikinimą į audiokoliažą nuo Didždvario gimnazijos 
bendruomenės Vilniui 700 metų jubiliejaus proga 

Antroji mokinių edukacinė veikla vyko Vilniaus katedros 
požemiuose. Mokiniai susipažino su nematoma pastato 

dalimi, šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų 
Vilniaus vietų, istorija, pastato kaita ir čia palaidotais vals-
tybei ir Bažnyčiai nusipelniusiais asmenimis, archeologi-
niais radiniais, kriptomis, sužinojo, ką !ria ir atranda arche-
ologai ir antropologai, aplankė daug paslapčių slepian2 
Karališkąjį mauzoliejų. 

Trečioji mokinių edukacinė veikla vyko Vilniaus Šv. vyskupo 
Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, vienoje 
seniausių ir svarbiausių katalikų šventovių Lietuvoje. Moki-
niai sužinojo, kad nuo pat Lietuvos krikšto 1387 m. iki XX a. 
vidurio be pertraukos !kin!esiems tarnavusios ir jiems 
1988 m. grąžintos katedros istorinę ir dvasinę svarbą. 

Edukacinėje išvykoje mokiniai patobulino dalykines, sociali-
nes kompetencijas. ●   

INTEGRUOTA FIZIKOS IR GEOGRAFIJOS EDUKACINĖ DIENA VILNIUJE 
SNIEGINA RAUBAITĖ, GEOGRAFIJOS MOKYTOJA, IR RIMA VALČIUKIENĖ, FIZIKOS MOKYTOJA 



Dažnai mokiniams iškyla klausimai: kas paslėpta tarp eilėraščio eilučių, kaip supras! tekste pavartotą metaforą, kodėl 
būtent taip, o ne kitaip, kodėl, ieškant atsakymų, pravartu pavarty! dailės albumą ar pasinaudo! skaitmeniniais ištek-
liais?  

Apie intermedialius literatūros interpretavimo būdus kalbama  ir atnaujintoje lietuvių kalbos ir literatūros programoje, 
tad su trečiokais ir ketvirtokais apsilankėme Dailės galerijoje kūrybinio mąstymo dirbtuvėse. Kaip nuo XVII a. meno pe-
reita prie modernaus ir apie ką kalbama moderniame poezijos ketureilyje, įtaigiai kalbėjo galerijos kultūrinės veiklos 
koordinatorė R. Stonkutė. Po tokios netradicinės pamokos buvo ką apgalvo!, grįž! prie tekstų, kurie atsiskleidė kita 
prasme.  ●   

KŪRYBINIO MĄSTYMO DIRBTUVĖS 

JOLANTA VALANČIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA  

Gruodis palepino sniegu, šerkšnu ir grožiu, tačiau mėnesio pabaiga nuliūdino – atlydys… Bet tai neišgąsdino IV kl. moki-
nių, kurie gruodžio 20 d. drąsiai metė iššūkį gamtos išdaigai ir pasiryžo kelionei po čiuožykla virtusį miestą. Kelionė po 
nak!nius Šiaulius prasidėjo nuo prie Didždvario gimnazijos esančios eglės. Gėrėdamiesi kalėdiniu miestu, mokiniai ap-
lankė ir pagrindinę miesto eglę, o po to draugiškai sugužėjo į kavinę „Remarka” skaity! H. Radausko eilėraščių.  

Miestas, nak!s, žiema – dažni H. Radausko poezijoje ap!nkami įvaizdžiai. Abiturientai skaitė poeto eiles, dalijosi įžvalgo-
mis, o Kristupas poeto eilėraščiui „Bal! malūnai” sukūrė melodiją ir padainavo grodamas ukulėle.   

H. Radauskas – sudė!ngas poetas, tačiau šių laikų jaunimas sugebėjo supras! poeto siųstą žinutę, kad miestas ir nak!s – 
gražus derinys, tuo labiau, kai ji skaitoma tokioje neformalioje aplinkoje ir kai jos pasiklausy! ateina netgi kavinės lanky-
tojai.  

„Buvo labai smagu praleis! popietę kitoje aplinkoje ir skaity! H. Radausko eilėraščius. Kavinės aplinka sukūrė jaukią at-
mosferą, jautėmės labai gerai. Džiugu, kad galėjome praleis! laiką kartu. Šis vakaras liks prisiminimuose ir net baigus 
mokyklą“, – min!mis po poezijos vakaro pasidalijo Simona.  ●   

HENRIKO RADAUSKO POEZIJA VAKARINIAME MIESTE 

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 



„Nepris!k jėgų tolimesnei kūrybai, pajėgiančiai grožinio žodžio galia bur! mūsų tautos išbarstytas ir savaime besiblaš-
kančias asmenybes”, – laiške V. Krėvei rašė rašytojas I. Šeinius.  

Gruodžio 2 d. IA kl. mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Draugiško (literatūrinio) laiško rašymo lietuvių ir anglų 
kalbomis lyginamoji analizė”. Šioje pamokoje mokiniai, integruodami lietuvių bei anglų kalbų pamokose įgytas žinias ir 
remdamiesi asmenine pa!r!mi, analizavo I. Šeiniaus romano „Kuprelis“ veikėjų santykius bei svarstė, ką vienas veikėjas 
galėtų pasaky! kitam. Palyginę reikalavimus lietuviškam literatūriniam  laiškui ir anglų kalba rašomam draugiškam laiš-
kui, mokinių grupelė išsitraukė užduo2, kurioje buvo nurodyta, kokio veikėjo vardu rašys laišką pasirinktam veikėjui ir 
kokia bus laiško kalba (anglų ar lietuvių). Mokinių grupelės apsikeitė  parašytais laiškais (to pa!es veikėjo laiškas kita 
kalba) ir pagal duotus kriterijus juos įver!no.  

Mokiniai džiaugėsi, kad pamokoje ne !k labiau įsigilino į romano „Kuprelis” veikėjų santykius, bet ir prak!škai sugre!no 
draugiško laiško rašymą lietuvių ir anglų kalbomis, o tai leido geriau suvok! jų panašumus, skirtumus. ●   

INTEGRUOTA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBŲ PAMOKA  

ASTA GAGILIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA, IR DIANA NEMEIKIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Gruodžio 15 d. anglų kalbos pamoka IIM kl. mokiniams (mokytojos: Inga Stonienė ir Daiva Oss) vyko netradicinėje erdvė-
je – Šiaulių dailės galerijoje.   

Pamokoje aptarėme būdus, kaip supras! abstraktų meną. Tuomet atlikome prak!nį darbą (apžiūrėjome paveikslų eks-
pozicijas ir interpretavo pasirinktą kūrinį), po to dalijomės savo emocijomis anglų kalba.   

Pamoka visiems labai pa!ko, juk patobulinome ne !k anglų kalbos gebėjimus, bet ir meno kūrinių suvokimo kompeten-
cijas (išmokome analizuo!  meno kūrinį, pastebė! detales, kurios būdingos !k tam kūrėjui).  ●   

ANGLŲ KALBOS PAMOKA ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOJE  

SIMONA SAKALAUSKYTĖ, IIM KL. MOKINĖ  



Gruodžio mėnesį per anglų k. pamokas su trečių klasių gimnazistais keliavome į Šiaulių Dailės galeriją, mat galerijoje 
veikia fes!valio „Virusas“ moderniosios tapybos ir skulptūros parodos. Jurgio Tarabildos tapybos paroda ir Rimanto 
Milkinto skulptūrų paroda labai !ko modalinių veiksmažodžių struktūrų kartojimui ir įtvir!nimui. Taigi, puiki galimy-
bė ne !k susipažin! su modernaus meno tendencijomis bei autoriais, bet ir realioje situacijoje panaudo! kalbines 
konstrukcijas, dažnai mokiniams keliančias nemažai galvos skausmo.  

„Dailės galerijoje apžiūrėjome šiuolaikinio meno parodą. Buvo smagu pasijus! meno kri!kais, išmanančiais ir geban-
čiais ver!n! parodos eksponatus, duota užduo!s sudarė sąlygas įsigilin! į pasirinktą meno kūrinį.  Diskutuodami 
apie parodą, sužinojome daugiau apie modernų meną, paveikslų autorių, patobulinome anglų kalbos viešojo kalbėji-
mo įgūdžius, pritaikėme išmoktas grama!kos taisykles. Visi pritarė, kad tokia pamoka buvo malonus siurprizas, juk 
mes turiningai bei linksmai praleidome laiką.” Vaiva Petkauskaitė, IIIa kl. mokinė ●   

MODALINIAI VEIKSMAŽODŽIAI ŠIAULIŲ  
DAILĖS GALERIJOJE 

RŪTA ALMINIENĖ, ANGLŲ K. MOKYTOJA  

Gruodžio 15 d. IIP klasėje vyko integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka. Mokytoja Rasa Zvilnaitė mokinius supa-
žindino su Canva programa, jos panaudojimo galimybėmis, paaiškino, kaip naudodamasis programa gali sukur! video 
filmukus, projektuo! plakatus bei pateik!s.  

Pamokoje buvo pristaty! tos klasės mokinių: Airido Želvio bei Saulės Strelcovaitės, darbai apie kalvystę bei origami. Jie 
buvo atlik! Canva programa ir įgarsin! anglų kalba.   

Kai kurie mokiniai su Canva programa dirbo pirmą kartą. Jie džiaugėsi šios programos galimybėmis. ●   

INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA 

INGA STONIENĖ, ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA 



KALĖDINĖJE MOKSLEIVIŲ VERSLŲ MUGĖJE „EXPO“ 

 
Gruodžio 10 d. Lietuvos Junior Achievement (LJA)  pa-
kvietė visus, Kalėdoms besiruošiančius, į kasme!nę, jau 
tradicija tapusią kalėdinę moksleivių verslų mugę „eXpo“.  
Joje  dalyvavo net 130 jaunųjų bendrovių iš Lietuvos. 
Bendroves ver!no bei patarimus dalijo kompeten!nga 
ver!nimo komisija. Mugėje dalyvavo ir Didždvario gima-
nazijos viena iš trylikos šiais metais įsteigtų jaunųjų bend-
rovių – „Mažųjų svajos”.  

Tikriausiai paklausite, kaip kilo min!s dalyvau-
! kalėdinėje jaunųjų bendrovių eXpo 2022? Taigi, viskas 
prasidėjo ekonomikos pamokose. Ekonomikos mokytoja 
Diana Virbickaitė pristatė LJA jaunųjų bendrovių kūrimo 
galimybes, šį renginį, paska!no jame dalyvau!. Man, Nei-
lai Leistrumaitei, labai pa!nka rankdarbiai,  jau buvau 
nunėrusi kelis žaisliukus, kuriuos parodžiau mokytojai. 
Pasirodo, kad tai puikus  produktas bendrovei.   

„Mažųjų svajos” – tai jaunoji bendrovė, kuri gamina žais-
liukus mažiesiems. Žinoma, kad žaislas taptų išbaigtu pro-
duktu, jis turi bū! ir  !nkamai supakuotas, ir pareklamuo-
tas, ir pelningai parduotas. Viena to nebūčiau padariusi ir 
labai džiaugiuosi, kad man padėjo mano klasiokės: Simo-
na Sakalauskytė ir Dominyka Jankauskaitė. Iš pradžių vis-
kas atrodė paprasta: sukaupėme pradinį kapitalą, pasida-
lijome akcijas, pasiskirstėme darbais ir pradėjome dirb!. 
Aš buvau atsakinga už pa2 produktą, jo gamybą, kokybės 
už!krinimą. Dominykai a!teko pakuotės darymas, logo!-
po kūrimas. Esame dėkingos klasiokei Lingailei Kalvelytei 
už pagalbą kuriant bendrovės logo!pą. Simona buvo at-
sakinga už  kiekvieno žaisliuko įsimin!nos ir prasmingos 
istorijos sukūrimą. Žinoma, neapsiėjome ir be dokumen-
tų (verslo plano, ataskaitų) rengimo, skaičiavimų. Reikėjo 
apskaičiuo! lūžio tašką, pradinį kapitalą (kokia produkto 
savikaina ir panašiai). Iš pradžių visa tai atrodė gąsdinan-
čiai, tačiau labai džiaugiuosi, kad išbandėme ir išmoko-
me, !krai žinau, jog tai mums labai pravers ateityje. Pa-
darius sunkiausią darbą, beliko sudalyvau! renginyje. 
Norėčiau padėko! ir klasiokei Faustai Gedrimaitei, kuri 
vietoj vienos mūsų bendrovės narių, negalėjusios daly-
vau!, su!ko dalyvau! renginyje.  

Tad gruodžio 10 d. išvykome į Vilnių. Kelionės net nepa-
jutome, nes vis dar svarstėme, diskutavome, kaip papuo-
šime stendą, ką kalbėsime komisijai, jaudinomės, ar vis-
kas vyks pagal planą.  Atvykusios į vietą (LITEXPO parodų 
ir kongresų rūmus), kibome į darbus. Visų pirma, puošė-
me stendą (manau, mums tai padary! pasisekė puikiai).   

Parodos lankytojai buvo labai malonūs (sveikinosi, klausi-
nėjo apie idėją), net ver!nimo komisijos nariai buvo ge-
ranoriški (mes juos įsivaizdavome kaip būrį piktų dėdžių 
ir tetų), bendravome lyg su draugais. Žinoma, gavome ne 
!k pagyrimų, bet ir pastabų. Komisijai labai pa!ko idėja, 
kad pagaminome žaisliukus, turinčius savo istoriją, kurią 

vaikai kartu su tėvais skaitydami galėtų lavin! vaiz-
duotę.   

Kaip sekėsi prekyba? Praėjo mažiau nei pusvalandis ir jau 
pardavėme tris žaisliukus. Tai buvo ne!kėta. Džiaugėmės 
bendravimu su lankytojais, atsakėme į gausybę jų klausi-
mų, išgirdome patarimų. Net nepastebėjome, kaip išpar-
davėme visus atsivežtus žaisliukus. Laikas !esiog lėkte 
pralėkė. Tai buvo neįkainojama pa!r!s.   

Smagu, kad mugėje vyko ir Baltojo Kiro koncertas, kurio 
dainos !krai pakėlė nuotaiką kiekvienam. Renginyje susi-
pažinome su kitų bendrovių nariais, atvykusiais iš įvairių 
Lietuvos ir net užsienio mokyklų.   

Šauniosios komandos narės, dar kartą dėkoju jums, kad 
su!kote prisijung! prie šios veiklos ir sukur! bendrovę. 
Labai džiaugiuosi, kad dalyvavome. Tikiuosi ir ki! gimna-
zijos mokiniai susidomės panašiais renginiais ir išdrįs   
juose dalyvau!! ●  

NEILA LEISTRUMAITĖ, IIM KL. MOKINĖ 
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Gruodžio 16–17 dienomis TB1 kl. mokiniai: 
Paulina Grudikytė, Guostė Janušauskaitė, Tadas 
Ambrozai!s, Laura Kiminiūtė ir Laura Adeikytė, 
lydimi istorijos mokytojo Pauliaus Baranausko, 
vyko į hakatoną  „ActJust: Hack for Climate Jus-
!ce”.  
Hakatone dalyvavo penkių gimnazijų iš Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių ir KTU uni-
versiteto komandos. Dalyviai turėjo sugalvo! 
inovatyvią idėją, kuri padėtų kovo! su klimato 
kaita. Mentoriai dvi dienas komandoms padėjo 
kur!, plėto! savo idėjas įvairiais patarimais, 
perteikė savo, kaip profesionalų, pa!r2 jauni-
mui.  
 

Gimnazijos komanda gavo iššūkį – transportas. 
Jie turėjo sukur! idėją, kaip sumažin! transpor-
to srautus miestuose.  
 

Komanda savo idėją nusprendė susie! su gim-
tuoju miestu – Šiauliais. Po sunkaus, tačiau labai įdomaus darbo buvo sukurtas projektas – „Šiauliai – dviračių miestas”, kurį ver!-
no speciali hakatono komisija. Anot komisijos narių, šis projektas galėtų bū! drąsiai padėtas savivaldybėje ant stalo, nes jo įgyven-
dinimo galimybės yra labai perspektyvios. 
 

ŠIAULIAI – DVIRAČIŲ MIESTAS! 
 

Be to, dalyviai išklausė lektorių paskaitas apie klimato kaitą. Savaitgalis praleistas prasmingai, įgyta daug naujų pa!rčių ir idėjų! ●   

HAKATONAS „ACTJUST: HACK FOR CLIMATE JUSTICE” 
 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE INICIATYVĄ – HTTPS://WWW.ZINAUKARENKU.LT/  

 



DIDŽDVARIETIS DIDŽDVARIEČIUI: TBDP MOKINIAI GRĮŽTA  

Į SAVO MOKYKLĄ  

DIANA VIRBICKAITĖ, EKONOMIKOS MOKYTOJA 

TB1 kl. mokiniai,  besimokantys  ekonomiką, gruodžio 21 d. susi!-
ko su prieš kelerius metus šią programą baigusiu Nedu Adeikiu. 
Nedas papasakojo apie savo verslo ekonomikos studijas Olandijo-
je, diskutavo su mokiniais apie TB programą, akcentavo, kad įgy! 
gebėjimai, žinios labai pravertė  studijuojant aukštojoje mokyklo-
je, net palengvino šias studijas. Jis patarė mokiniams, kaip geriau 
pasiruoš! ekonomikos pamokoms, išmok! pateikiamą medžiagą,  
ska!no dalyvau! LJA  (angl. Junior  Achievement Lithuania) moko-
mosios moksleivių bendrovės kūrimo programoje, dalykinėse  
olimpiadose, patarė, kokiais kriterijais remian!s ieško! sau !nka-
mo universiteto.   

Nedas taip pat susi!ko ir su parengiamosios TB IIP kl. mokiniais, kuriems papasakojo apie savo naują gyvenimo pa!r2 – 
Nedas, kaip mainų programos studentas, keturis mėnesius mokėsi Pietų Korėjos privačiame universitete ir netgi pramo-
ko korėjiečių kalbos! Į klausimą, kodėl ten vyko, jis atsakė, kad TB ugdo savybę bū! atviram pasauliui, todėl ir vyko ten 
susipažin! su kita kultūra, gyvenimo būdu ir tradicijomis. O į antrokų klausimą, ar jis norėtų ten gyven!, Nedas atsakė, 
kad apie tai kol kas negalvoja, bet įgyta pa!r!s dabar jam leidžia geriau suvok! tos šalies religiją, papročius, žmonių 
mentalitetą.    

Džiugu, kad Nedo pavyzdžiu pasekė ir jo sesuo Laura, kuri mokosi TB1 kl., ji  ir suorganizavo susi!kimą su mokiniais. Ačiū 
Nedui ir Laurai!   ●  

 

Į MOKYKLĄ SUGRĮŽTI VISADA LABAI GERA 

RIMA TAMOŠIŪNIENĖ, TBDP KOORDINATORĖ 

„Tam nereikia jokių švenčių – man sugrįž! į gimnaziją visada yra 
šventė. Taigi gruodžio 14–15 dienomis turėjau galimybę susi!k! 
net su penkiomis klasėmis: parengiamosiomis bakalaureato klasė-
mis (IM, IY, IIM, IIY ir  IIP) bei TB1 klase“, – tvir!no Jus!na. Jus!na 
Poškevičiūtė gimnazijos TB programą baigė 2007 m. Ji yra pirmo-
sios TBDP laidos alumnė. Jus!na studijavo poli!kos mokslus ir 
kino studijas Ge_ysburgo (JAV) universitete, vėliau baigė poli!kos 
mokslų magistrą Centrinės Europos Universitete Budapešte 
(Vengrija). Jus!na dirbo su technologijų kompanijomis Pietų Ame-
rikoje ir Europoje bei su nevyriausybinėmis organizacijomis Pietry-
čių Azijoje ir Ar!muosiuose Rytuose. Šiuo metu (be darbo komu-
nikacijų srityje), bendradarbiaudama su poli!škai progresyvia poli-
!ne organizacija JAV, Jus!na rašo straipsnius bei kuria !nklalaides poli!kos bei mentalinės sveikatos temomis.    

Diskutuodamos prisiminėme, kokius iššūkius teko pa!r! !ek pirmiesiems TBDP mokiniams, !ek mokytojams, o susi!ki-
muose su parengiamojo bakalaureato klasių mokiniais, Jus!na pasidžiaugė, kad jie turi galimybę susipažin! su TB orga-
nizacijos vertybėmis, požiūriu į mokymąsi, pasaulį ir save – to jos laikais nebuvo ir dabar!niams mokiniams tai yra di-
džiulis privalumas. Jus!na, kalbėdamasi su mokiniais, akcentavo, kad „visada malonu sugrįž! į gimnaziją ir pasidalin! 
savo istorija, bet ne dėl to, kad mokiniai, ją išgirdę, norėtų ja sek!, malonu dėl to, kad  kuo daugiau ir kuo įvairesnių jų 
išgirsime (ypač  iš tą pačią mokyklą baigusių mokinių), tuo labiau plėsis mūsų suvokimas apie tai, ko noriu aš, kokį kelią 
man pasirink!. Yra labai naudinga prisimin!, kad tų gyvenimo kelių gali bū! visokių. Jie neturi bū! įdomūs niekam ki-
tam, jų ki! neturi net ir supras!. Svarbiausia, kad jie būtų prasmingi mums pa!ems“.   

Atsisveikindama su mokiniais, Jus!na palinkėjo nebijo! bū! savimi pačiais, nebijo! nežinomybės, nes iš jos kartais kyla 
kažkas tokio įdomaus, ko net patys nebūtume galėję įsivaizduo!. Be to, padėkojo TBDP koordinatorei Rimai Tamošiū-
nienei už  šiltą priėmimą ir jai skirtą laiką,  padėkojo savo anglų bei lietuvių kalbos mokytojoms už suteiktas žinias.  

Visada džiaugiuosi, kai mano kabineto duris praveria vienas ar kitas TBDP baigęs mokinys. Smagu, kad savo pa!r!mi, 
sėkmės istorija jie dalijasi ne !k su manimi, bet ir su dabar  besimokančiais mokiniais. ●  

 



DIDŽDVARIETIS DIDŽDVARIEČIUI: STRESAS PADEDA ĮVEIKTI IŠŠŪKIUS 

UNĖ BARANAUSKAITĖ, 15-OSIOS TBDP LAIDOS ALUMNĖ 

Dažniausiai į mokyklą  vaikus atveda tė-
vai, bet būna taip, kad brolius ar seseris 
atsiveda jau mokykloje besimokantys vy-
resnieji, o būna, kad besimokantys mo-
kykloje į mokyklą pakviečia saviškius, ku-
rie jau yra baigę mokyklą. Taip nu!ko ir šį 
gruodį, kai į ekonomikos pamokas savo 
brolį atsivedė TB1 kl. mokinė Laura Adei-
kytė, o Vitas Baranauskas – savo sesę, 
kuri šiuo metu studijuoja medicinos 
mokslus VU,   t. y.  mane, Unę Baranaus-
kaitę. 

Su TB1 kl. mokiniais pasidalijau pa!r!mi, 
kuri !krai buvo neeilinė: pasku!nius mokyklinius metus teko moky!s nuotoliniu būdu, neaiški ir nerimą kelian!  situaci-
ja dėl egzaminų sesijos, be to, sunkiai susirgo mus mokiusi chemijos mokytoja. Taigi daug nežinomybės ir streso, bet tai 
dar labiau mus visus sutelkė, kad įveiktume iššūkius. Tiesa, chemijos mokytoja Genutė Liepinia, net sirgdama, vadovavo  
laboratoriniams bei EE (išplės!nės esė) darbams. Džiaugiuosi, kad daugumą mūsų gau! egzaminų rezultatai nenuvylė.  

Kalbėdama apie pirmuosius mokymosi VU Medicinos fakultete metus, mokiniams akcentavau, kad jie nebuvo lengvi, 
kad didžiausią iššūkį kėlė dėstytojų požiūris į studentus, reikalavimai dirb! savarankiškai, nors man tai asmeniškai nekė-
lė jokių problemų, juk dirb! savarankiškai išmokome gimnazijoje. ●  

 

Gruodžio 12 d. prancūzų 
kalbos pamoka IM, IY, IG ir  
IP klasių gimnazistams vyko 

kitoje erdvėje – mokiniai  
lankėsi Šiaulių „Rūtos” fabriko 
muziejuje. Ten jie susipažino 

su beveik 4000 metų šokolado 
istorija prancūziškai, sužinojo, 
kaip šokoladą gamino majai ir  

actekai, kaip šokoladas ir jo 
vartojimo tradicijos keitėsi 

bėgant amžiams.  
 

Mokiniai prancūziškai išgirdo 
apie pirmuosius Lietuvoje 

 šokolado fabrikus ir daugiau 
sužinojo apie ilgiausiai šalyje 

veikian2 saldainių fabriką 
„Rūta”.   

 

Edukaciją prancūzų kalba           
vedė IIY klasės mokinės:           

Gabija Lekavičiūtė ir Kotryna  
Matuliokaitė. ●   

ŠOKOLADO KELIAS PRANCŪZIŠKAI! 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA 



Lapkričio 17 d. vyko jau 16-asis komandinis tarptau!nis matema!kos konkursas S. Šalkauskio gimnazijos įsteigtam prizui 
laimė!. Šiemet jame dalyvavo komandos ne !k iš Lietuvos, bet ir iš Ispanijos, Portugalijos bei Latvijos. Rezultatų teko 
ilgokai palauk!, nes ver!nimo komisijos laukė nemažas iššūkis – !krin! sprendimus anglų kalba.  

Didždvario gimnazijai atstovavo dvi komandos, tačiau prizinių vietų, deja, laimė! nepavyko, bet labai didžiuojamės pa-
siektu rezultatu –  iš 17 komandų užimta V vieta. Mokiniai nenusiminė, džiaugėsi, kad galėjo dalyvau!, įdomiai praleis! 
laiką bei pratur!n! savo žinias. ●  

SNAIGIŲ MOKSLAS 

LYDIJA DRONOVA-PLATBARZDĖ, MATEMATIKOS MOKYTOJA 

Snaigės yra ledo kristalų grupės, susidarančios debesyse dide-
liame aukštyje ir esant labai žemai temperatūrai. Kad šie ledo 
kristalai susidarytų, vandens lašelis pirmiausia turi bū! užšalęs 
aplink pakabintą dalelę debesies viduje. Šios dalelės gali bū! 
dulkės arba žiedadulkės ir vadinamos kondensato šerdimi. Kai 
vanduo debesies viduje užšąla, jis įgauna šešiakampės prizmės 
formą. Viena iš snaigių savybių, labiausiai pritraukiančių žmo-
nių ir mokslininkų dėmesį, yra ta, kad snaigės – simetriš-
kos. Matema!kos pasaulyje simetriškas objektas yra tobulas. 
Be to, niekada nerasite dviejų vienodų snaigių.  

Gruodžio 13–14 dienomis IA, IIA ir IIY klasėse vyko integruota 
matema!kos ir chemijos pamoka „Snaigių mokslas“. Pamokos 

pradžioje mokiniai 
dalyvavo „Men!me-
ter“ viktorinoje, ku-
rioje pasi!krino žinias 
apie snaiges, jų susi-
formavimą ir spalvą, 
susipažino su snaigių 
rūšimis. Ar žinojote, 
kad yra daugiau nei 140 snaigių rūšių?  

Be to mokiniai atliko keletą užduočių: 

 kiekvienas mokinys, panaudodamas kuo daugiau įvairių trikampių rūšių, su-
kūrė skaitmeninę snaigę programėle rectangleworld.com/PaperSnowflake, 

 išmokę išlanksty! popierių į lygias šešias dalis, iškirpo po penkias simetriškas 
snaiges (visos snaigės buvo suklijuotos ant lemputėmis papuoštų ri!nių, taip 
buvo imituota snaigių pūga), 

 gražiausią savo snaigę mokiniai fotografavo virtualiai parodai. ●  

 

 

DIDŽDVARIEČIAI TARPTAUTINIAME MATEMATIKOS KONKURSE 



Gruodžio 15 d. IIA kl. mokiniai vyko į kalė-
dinį Kauną. Diena prasidėjo gidės pasako-
jimu apie fluxus, sužinojome, kad tai – 
„XX a. 7-ame dešimtmetyje susikūręs 
tarptau!nis menininkų, kompozitorių, 
architektų ir dizainerių judėjimas, eksperi-
mentavęs ir ieškojęs galimybių sujung! 
įvairias menines technikas ir disciplinas, 
siekęs atsi!k!numo, nuotykio, atmetęs 
heroizmą ir su  menu  siejamą verslą bei 
art deco s!lių“  (Vikipedija).   

Šioje edukacijoje ne !k grožėjomės Kauno 
gatvės menu, bet ir tyrinėjome įvairius 
pastatus, turinčius art deco s!liaus 
bruožų: dekoratyvių geometrizuotų, 
konstruktyvių formų. Visiems buvo atradi-
mas – edukacija Art Deco muziejuje, kuris 
įkurtas Prano ir Vandos Gudavičių daugia-
butyje, suprojektuotame Emundo Fryko. 
Visame Kauno modernizmo architektūros 
kontekste šis muziejus išsiskiria art deco 
elementų gausa.  

Edukaciją pabaigėme kalėdiška fotosesija 
bei karštu šokoladu prie gražiosios Kauno 

eglutės.  ●  

KALĖDINIAME KAUNE 
VIKTORIJA JOKUBAITYTĖ, IIA KL. MOKINĖ 



Gruodžio 12 d. TB1 ir TB2 kl. mokinių grupė, 
lydima kuratorių Danguolės Kuklos, Jomantės 
Slavinskaitės, ir lietuvių k. mokytojos Janinos 
Dombrovskienės, aplankė kalėdinį Vilnių.   

Edukacinėje išvykoje didelis dėmesys  buvo 
skirtas auten!škam santykiui su istorija ir me-
nu. Atšiauraus sovietmečio dvasią mokiniai 
pajuto apsilankę Lukiškių kalėjime, kurio pas-
lap!s net 115 metų saugojo aukštos sienos ir 
spygliuota viela, tačiau šiandien šioje teritori-
joje ir pastatuose smalsūs lankytojai supažin-
dinami su kalinių, ypač poli!nių, gyvenimu. 
Dabar šimtame!s kalėjimas paverstas meno 
erdve „Lukiškių kalėjimas 2.0“, kurioje kuria 
menininkai. Šis kalėjimas buvęs vienas moder-
niausių visoje Rusijos imperijoje. Nuteis!eji 
čia buvo kalinami daugiau nei šimtme2 – per abu pasauli-
nius karus, sovietmečiu ir Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę. Pasku!niai kaliniai iš šio kalėjimo buvo iškel! !k 2019 
metais. Įdomu tai, kad Lukiškių kalėjimas iki šiol išsaugojo 
originalius interjero ir eksterjero elementus (plyteles ir 
dekoracijas), tad šiuo metu jame kuriami ir kino filmai.  

 Kita, ne ką mažiau įspūdinga, edukacinė veikla – tai filmo , 
„Angelų takais“ stebėjimas ir aptarimas. Filmas pakvietė 
virtualioje erdvėje leis!s į pažin2 su 60-čia !ek labai žino-

mų ir lengvai atpažįstamų, !ek rečiau matomų lietuvių 
dailininko paveikslų: „Ramybe“, „Angelėliais (Rojumi)“, 
„Aukuru“, „Angelu“, „Žinia“, „Saule“.  Filme „Angelų ta-
kais“ skambėjo pa!es M. K. Čiurlionio ir kompozitoriaus M. 
Urbaičio muzika, panardinusi į  originalių M. K. Čiurlionio 
paveikslų pasaulį, kupiną simbolių, mis!kos. 

Nepaisydami žiemiško oro, mokiniai ne !k pasigrožėjo Ka-
lėdoms pasipuošusiu, apsnigtu Vilniaus senamiesčiu, bet ir 
patyrė neišdildomų įspūdžių.  ●  

EDUKACINĖ IŠVYKA Į  KALĖDINĮ VILNIŲ 
JANINA DOMBROVSKIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 

Kalbėdamiesi apie savo gebėjimus, apie tai, kas kokiomis medijomis naudojamės, nusprendėme, kad pasku!nės vokie-
čių k. pamokos prieš Kalėdas – pats !nkamiausias laikas atskleis! savo talentus, prak!škai pademonstruo!, kas ką suge-
bame. O parody! kiekvienas !krai turėjo ką! 

Paulius, būsimasis astrofizikas, pats iškepė pyragą, kalėdiniais  savo rankų darbo Lebkuchen`ais vaišino menininkė ir mu-
zikantė (piešia ir groja bosine gitara) Ernesta, spor!ninkė (!nklininkė) Akvilė, virtualaus meno ir įvairių animacijų kūrėjas 
Juozapas, muzikantas (groja saksofonu) Benediktas ragino ragau! jo su broliu gamintus „saldžius rutulius”. 

Kiekvienas savo talentą pristatė filmuotame vaizdo įraše arba pademonstravo pamokoje. Kūrybiški, talen!ngi, sumanūs 
ir pro!ngi mūsų abiturientai. Didžiausios jiems sėkmės! ●   

KALĖDINĖ VOKIEČIŲ K. PAMOKA „ZEIG DEIN TALENT” 
(„PARODYK SAVO TALENTĄ”) 

DAIVA STANIULYTĖ, VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJA IR IV KL. MOKINIAI 

 



Linkėdami linksmų, jaukių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, kviečiame pasigrožė! virtualiais kalėdinių atvirukų  
koliažais. IA, IY klasių mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, naudodami !k tekstų rengyklės įrankius. Atvirukuose  

atsispindi Kalėdų džiaugsmas ir nauja vil!s. ●   

IT PAMOKOSE SUSPINDO KALĖDŲ DVASIA 
KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA 

Gruodžio 20 d. vaikų ir jaunimo tau!nių šokių ansamblio „Šėl!nis“ šokėjai ir gimnazijos Muzikos klubo dainorėliai                
Aukštelkės socialinės globos namų gyventojams dovanojo šven!nį koncertą ir gimnazistų keptus imbierinius sausainius. 

 

Dėkojame „Šėl!nio“ vadovams Violetai ir Romualdui Laugaliams, Gretai Šveikauskaitei, 
 muzikos mokytojai Ksaverai Mankuvienei, technologijų mokytojai Audronei Zibalienei ●   

PARAMOS KONCERTAS AUKŠTELKĖS  
SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS 



PRANCŪZIŠKOS KALĖDOS MOKINIŲ ATVIRUKUOSE 

JŪRATĖ ŠIMKUVIENĖ, PRANCŪZŲ K. MOKYTOJA  

Gaivus šaltukas, smagus snaigių šokis... Trumpėjanti po saulėgrįžos tamsa. Retos, bet dėl to dar labiau laukiamos 
saulėtos dienos... 

Stebuklingos dėžutės kiekvienuose namuose, kurias atidarome tik kartą per metus... Juose nuostabūs eglutės   
žaisliukai: stikliniai meškiukai, voverės, žvilgantys burbulai, girliandos... 

Tvyranti šventinė nuotaika, papuošta eglutė ar eglės šakelė, spalvotos lemputės, jaukūs kepinių kvapai, naivus               
ir vaikiškas stebuklų laukimas, brangūs žmonės, mielos dovanėlės, vienybės ir laimės pojūtis... 

Viltis... Noras apkabinti visus gerumu... Tylus, bet tvirtas vidinis tikėjimas, kad negandos ištirps kaip sniegas,                       
kad šį kartą tikrai tikrai švenčiame Naują Gerą Pradžią... 

Stebuklai... Visi mes atveriame savo širdis ir dosniai dovanojame aplinkiniams Meilę... Jaukus bendravimas su               
artimaisiais ir draugais... šypsenos, tyras džiaugsmas, širdžių šiluma, bendrumo jausmas... 

Taip, gruodis išties kvepia stebuklu! ●   



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
ATVIRUKUS SUKŪRĖ II UŽSIENIO KALBAS BESIMOKANTYS MOKINIAI 



„Žinau, ką renku“ – tai nešališkas politikos stebėsenos 
tinklas, kuriame dalyvauja jauni žmonės iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių. Siekiame, kad Lietuvos politikai būtų 
atskaitingi rinkėjams, todėl skatiname piliečius sąmoningai 
dalyvauti viešajame gyvenime ne tik prieš rinkimus, bet ir 
po jų. Rengiame neformalius edukacinius užsiėmimus ir 
mokymus mokyklose, organizacijose ir kiekvienam 
norinčiam diskutuoti apie tai, kokie kandidatai yra tinkami, 
kodėl svarbus kiekvieno rinkėjo balsas. 

„Žinau, ką renku“ iniciatyvos savanorė ir mūsų mokyklos 
abiturientė Simona Mickutė šį gruodį vedė edukacijas 
mūsų gimnazijos ketvirtokams. Mokiniai grupelėse kūrė 
tobulo kandidato į Šiaulių miesto merus CV, grupelių 

atstovai dalyvavo rinkiminiuose debatuose. Kadangi jau 
kovo mėnesį Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų ir mero 
rinkimai, mokiniams buvo įdomu patiems įsijausti į 
kandidato į Šiaulių miesto merus, sudalyvauti 
rinkiminiuose debatuose. Refleksijoje kalbėjomės apie 
politikų pažadus, artėjančius rinkimus, apie tai, kaip 
išsirinkti kandidatą, už kurį balsuosi rinkimuose. 

Tikimės, kad ateinančiuose rinkimuose dalyvaus dar 
daugiau jaunų žmonių ir jie labiau pradės domėtis politika 
Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje. 
Dėl edukacijos Jūsų pamokoje galite kreiptis į Simoną Mickutę. 
●   

„ŽINAU, KĄ RENKU“ EDUKACIJOS MŪSŲ MOKYKLOJE 

 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE INICIATYVĄ – HTTPS://WWW.ZINAUKARENKU.LT/  



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

KNYGŲ KALĖDOS 

RIMA DRANICKAITĖ, BIBLIOTEKOS VEDĖJA 

Kalėdos yra tas laikas, kai norisi dovanoti vieni kitiems šypsenas, šventinį gerumą, dovanas, pavyzdžiui, knygą.  

Gruodžio 14 d. gimnazijos bendruomenė rinkosi į A. J. Greimo skaitykloje vykstančią akciją „Knygų Kalėdos“.                                    
Šventinį renginį daina pradėjo trečiokė Gabija Plungytė. Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė pasveikino visus                 

susirinkusius ir papasakojo, kad ši graži, prasminga akcija gimnazijoje vyksta jau dvyliktą kartą. 
 

Susirinkusieji ne tik padovanojo gimnazijos bibliotekai knygų, bet ir savo jėgas išmėgino literatūrinėje viktorinoje 
„Gyvūnai literatūroje“. Mokytojai ir bibliotekos vedėja pasidžiaugė puikiomis vaikų žiniomis. 

Visi susirinkę sulaukė dovanų – knygų skirtukų ir saldumynų. ●   



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

MALTIEČIŲ SRIUBA – NE TIK MAISTAS! 
PAULIUS BARANAUSKAS, CAS KOORDINATORIUS 

Beveik tūkstantį metų Maltos ordinas puoselėja dvi visiems itin svarbias vertybes: tikėjimą ir pagalbą vargstantiems. 
Per 17 metų akcija „Maltiečių sriuba“ Lietuvoje tapo viena svarbiausių, prasmingiausių maltiečių bendruomenės 

veiklų.  

Maltiečių sriuba – ne tik maistas. Tai kvietimas bendruomenėms bent vieną dieną per metus, prieš šventas                 
Kalėdas, pabūti maltiečiais! 

Didždvario gimnazijos TBDP mokiniai aktyviai prisidėjo prie šios akcijos, juk jos tikslas – padėti vienišiems seneliams.  

Gruodžio 10 d. Tilžės PC vyko kalėdinis koncertas „Laiškas vienišam seneliui“, kuriame dalyvavo Vaikų ir jaunimo 
tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ šokėjai. ●   



SVEIKINAME! 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA  
(MIESTO ETAPAS) 

 

Džiugas Ąžuolas Gavorskis, TB1 kl. mokinys, 
laimėjo II vietą, 

Žygimantas Mickavičius, TB1 kl. mokinys,  –  
III vietą. 

 

Mokytoja Daiva Bukelytė ●   

55-OJI LIETUVOS MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADA  
(MOKYKLOS ETAPAS). 

 ŠIAME ETAPE DALYVAVO 25 GIMNAZISTAI.   
 

 

I klasių rezultatai:  
 

Radvilė  Skauminaitė laimėjo I vietą  
(mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  

Indrė Štuikytė – II vietą (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  
Eduardas Atraškevičius – II vietą  (mokytoja  Kristina  Muraškienė);  
Raimonda Ulčinaitė – III vietą (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  

Emilija Jakubėnaitė – III vietą (mokytoja Kristina  Muraškienė).  
 

Gimnazijai atstovaus ir miesto etape dalyvaus  I–II vietų laimėtojai.  
 

II klasių rezultatai:  
 

Gustavas Herkus Mikalauskas laimėjo I vietą 

(mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  
Gabrielius Žukas – II vietą (mokytoja Kristina  Muraškienė);  

Kotryna Vilčiauskaitė – III vietą  (mokytoja Kristina  Muraškienė).  
 

Gimnazijai atstovaus ir miesto etape dalyvaus visi laimėtojai.  
 

III klasių rezultatai:  
 

Tautė Kudarytė laimėjo I vietą  
(mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  

Emilija Skiutė – II vietą  (mokytoja Kristina  Muraškienė);  
Neda Mikalauskaitė – III vietą (mokytoja Kristina  Muraškienė).  

 

Gimnazijai atstovaus ir miesto etape dalyvaus visi laimėtojai.  
 

IV  klasių rezultatai:  
 

Ugnė Papartytė laimėjo I vietą 

(mokytoja Danguolė Vaičekauskienė);  
Ugnius Klusas – II vietą (mokytoja Kristina  Muraškienė);  

Simona Mickutė – III vietą  (mokytoja Kristina  Muraškienė).  
 

Gimnazijai atstovaus ir miesto etape dalyvaus  I–II vietų laimėtojai.  
 

Sveikiname mokyklos etapo nugalėtojus ir linkime sėkmės miesto 
etapo dalyviams. ● 

ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA 

 (MOKYKLOS ETAPAS) 
 

Greta Jokimčiūtė laimėjo I vietą  
(mokytoja Rūta Alminienė); 

 

Tadas Ambrozaitis – II vietą  
(mokytoja Inga Stonienė); 

 

Nikoleta Ripinskaitė – II vietą  
(mokytoja Diana Nemeikienė); 

 

Mykolas Kazanavičius – III vietą 

(mokytoja Diana Nemeikienė); 
 

Ugnė Ivanovaitė – III vietą  

(mokytoja Diana Nemeikienė). 
 

Gretai ir Tadui linkime sėkmės miesto etape, o 
Nikoletai – K. Butkaus olimpiadoje.●   

71-OJI LIETUVOS MOKINIŲ 

 MATEMATIKOS OLIMPIADA 

I (MOKYKLOS) ETAPAS 



MUZIKOS PAMOKA VIRTUALIOJE APLINKOJE 

KSAVERA MANKUVIENĖ, MUZIKOS MOKYTOJA 

Gruodžio 16 d. I–IV kl. mokiniai dalyvavo unikalioje kelionėje po magišką M. K. Čiurlionio pasaulį. Skambant paties 
autoriaus ir kompozitoriaus M. Urbaičio muzikai, virtualioje erdvėje susipažino su šešiasdešimčia visiems puikiai žinomų       
žymaus lietuvių dailininko paveikslų. Čiurlionio kūrybą ir jo kūrinių personažus sujungiantis siužetas kvietė pakeliauti po 
menininko kurtą pasaulį. Gimnazistai iš arčiau susipažino su paveikslų veikėjais ir jų aplinka.   

Pradėjęs virtualią kelionę, mokinys netrukus suprato esąs artimas angelui, tyrinėjančiam gyvenimo, mirties ir susiliejimo 
su visata būsenas. Ši patirtis įtaigiai ir inovatyviai suteikė moksleiviams galimybę patiems savarankiškai pabūti                  
M. K. Čiurlionio paveikslų dalyviais, įsigilinti ir suprasti kūrėjo vidinį pasaulį. Gimnazistai šia kelione buvo sužavėti.  

M. K. Čiurlionio „Angelų takais“ patirtį sukūrė ir į virtualią realybę siužetą perkėlė  K. Buožytė ir V. Žukas, kurie yra 
apdovanoti Sidabrinės gervės nominacija (sritis – geriausia profesinė meistrystė).   ●   

KALĖDINIAI ATVIRUKAI 
DAIVA BUKELYTĖ, IT MOKYTOJA 

III kl. mokiniai, kurie mokosi „Elektroninę leidybą“,  
ir IIG kl. mokiniai, kurie mokosi  „Tinklalapių                  
kūrimo pradmenis“, prieš šv. Kalėdas mokėsi                
dirbti  kompiuterinės grafikos programa Krita.     

 

             Jie sveikina gimnazijos bendruomenę   su 
artėjančiomis  šventėmis ir siunčia kalėdinius 



Nuotraukos: Meda Nikalajevaitė 
 

KALĖDŲ BELAUKIANT 

ŠVENTINĖ SAVAITĖ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE 
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Šiauliai 

Telefonas (8-41) 431514  
El. pašto adresas 

rastine@didzdvaris.lt 

Šiaulių Didždvario gimnazija 

Adventas – tai ypatingas laikas, kiekvienam turintis skirtingą reikšmę. Tačiau visi sutiksime, kad giliai širdyje, kaip  
maži vaikai, mes vis dar laukiame Kalėdų stebuklo. O stebuklai tikrai egzistuoja! Ypač tada, kai stebuklus kuriame 

patys! Pasakytas komplimentas liūdnam nepažįstamajam, kavos puodelis, paruoštas artimajam, sausainiai, iškepti 
mamai ar tėčiui, aplankytas vienišas žmogus, padovanota knyga – tai maži mūsų darbai, tačiau didžiuliai stebuklai 

sulaukusiems mūsų dėmesio.  

Geros kūrybinės idėjos tinka ne tik Kalėdoms. Galime priimti šį iššūkį bet kuriuo metų laiku,  nes gerumui,                   
nuoširdumui ir saviugdai geriausias laikas yra DABAR. Todėl lietuvių kalbos ir informacinių technologijų integruotų 

pamokų tikslas – sukurti sveikinimo atviruką, plakatą ar reklaminį skelbimą.  Mokiniai buvo kviečiami Kalėdų laukimo 
dienas praleisti prasmingai, prisimenant tikrąją Advento reikšmę, pažinti pačius save ir  kurti,                                                

dalytis gražiomis idėjomis. ●   

IIP KLASĖS PROJEKTAS „KALĖDŲ BELAUKIANT“ 

KRISTINA RIMKUVIENĖ, IT MOKYTOJA, IR JANINA DOMBROVSKIENĖ, LIETUVIŲ K. MOKYTOJA 


