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Gruodžio 1 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko Advento vakaras 
„Žvakių šviesos vakaras“, kuriame 
dalyvavo gimnazijos bendruome-
nės nariai. 

Šio vakaro sumanytojais tapo gim-
nazijos neformaliojo švie	mo ir 
pagalbos skyriaus vedėja Daiva 
Trijonienė, I-IV klasių kuratorės ir 
gimnazijos mokinių savivalda. 

Vakarą pradėjo vaikų ir jaunimo 
tau	nių šokių ansamblio „Šėl	nis“ 
merginos. Didždvario gimnazijos 
direktoriui Vitaliui Balsevičiui ta-
rus sveikinimo kalbą, vakarą pa-
puošė moksleivių pasirodymai. 
„Žvakių šviesos vakarą“ dainomis, 
šokiais, žodžiais, padėkomis, pa-
linkėjimais, sveikinimais, svajonė-
mis buvo įprasmintas laukimas iki 

Šv. Kalėdų. 

Vakaro metu ant 
Advento stalo bu-
vo paruoš	 atviru
-kai. Po koncerto, 
dalyviams buvo 
pasiūlyta užrašy	 
stebuklingus lin-
kėjimus, svajones, 
sveikinimus ir 
įdė	 juos į pa-
ruoštą svajonių iš-
sipildymo dėžutę. 

Šis vakaras - gerumo vakaras. 
mokiniai pristatė paramos akciją 
„Laimės keksiukai 2016“, kurios 
metu buvo siūloma įsigy	 moki-
nių, jų močiučių, mamų bei klasių 
bendruomenių iškeptų kepinių. 
Surinktos lėšos skirtos labdaros 

fondo „Mamų unija“ globoja-
miems vaikams. Šiais metais moki-
niai prašė paramos penkiolikme-
tės Austėjos sergančios kaulų 
vėžiu gydimui. 

Renginyje bendruomenės nariai 
pabuvo kartu, pasinėrė į vil	es, 
rim	es ir susikaupimo metą. • 

Žvakių šviesos vakaras - gerumo vakaras 

Anželika Griciūtė 

 

Gruodžio 14 d. Lietuvos                 
nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje vyko iškilminga 
Inovatyviausių mokytojų 

apdovanojimų ceremonija. 
Šiame renginyje dalyvavo ir 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
IT mokytoja ekspertė Daiva 

Bukelytė, kuri pateko į                      
nominantų trejetuką.  



  Spalio 21 d. Didždvario 
gimnazijos II ir TB2 kl. sa-
vanoriai, mokytojai S.Rau-
baitė, S.Čėsnaitė, sociali-
nė pedagogė D.Naravec-
kienė dalyvavo rudeninėje 
„Maisto banko“ akcijoje. 

Mokiniai kvietė žmones 
auko	 maisto produktus 
Šiaulių Šv. Apaštalo Petro 
ir Pauliaus katedros para-
pijos vaikų dienos centrui. 
Rezultatas pranoko lūkes-
čius. 342 žmonės paauko-
jo 841 produktą. • 
 

Spalio 14 d. Didždvario 
gimnazistai dalyvavo Stu-
dfeste - vienintelėje kon-
ferencijoje-fes	valyje, ku-
ris padėjo atsaky	 į klausi-
mus apie studijas, karjerą 
ir gyvenimo kelio pasirin-

kimą baigus mokyklą.  
16 Studfesto pranešėjų 
dalijosi pa	r	mi, kaip pla-
nuo	 karjerą, pagal kokius 
kriterijus rink	s studijų 
krypD ir ką dary	 jau šian-
dien, kad galėtum bū	 
sėkmingas ateityje.  • 

Spalio 18 d. Didždvario 
gimnazijoje vyko Stokhol-
mo ekonomikos aukšto-
sios mokyklos Rygoje 
pristatymas. Kasmet mo-
kyklą baigia apie 100 stu-
dentų. Jie tampa ekono-
mistais, finansininkais, va-
dybininkais, kitų sričių 
profesionalais.  • 

Pažink savo gimtąjį miestą 

Zombių apokalipsė 

Karjeros diena 

Puslapis 2 Naujienlaiškis 

Spalio 20 d. mokiniai iš įvairių 
Šiaulių miesto gimnazijų susirin-
ko į Didždvario gimnazijoje vyku-
sį renginį „Pažink savo gimtąjį 
miestą“. Jame iš viso dalyvavo 
12 komandų iš 8 gimnazijų. 

Pirmoje užduotyje mokiniai ieš-
kojo gatvės meno plenero „Sau-
lės pagrobimas“ grafičių, kuriuos 
radę turėjo pažymė	 žemėla-
pyje ir pateik	 pavadinimą, bei 
autorių. Antroje užduotyje pagal 
pateiktas užuominas bandė ras	 
miesto objektus: „Verkiančią 
mergaitę“, batų medį, fotografi-
jos muziejų, „Meilės varpą“ ir 
daug kitų. Užduo	s dalyviai atlik-
	 turėjo per valandą - buvo sma-
gu stebė	 mokinius, bėgiojan-
čius Šiaulių gatvėmis ir smalsiai 

tyrinėjan-
čius Šiaulių 
žemėlapį. 
Konkursą 
užbaigė pro-
tų mūšis 
„Šiaulių pra-
ei	s ir da-
bar	s“, ku-
riame daly-
viai turėjo 
atsaky	 į įvairius, su Šiauliais su-
sijusius klausimus. 

Nugalėtojai: 

I vieta a/teko Didždvario gim-
nazijos komandai „Auksinės 
mergaitės“ - Ema Ivanauskai-
tė, Kotryna Ralytė, Goda Ulytė. 

II ir III vietas pasidalijo dvi ko- 

mandos iš St.Šalkauskio gimnazi-
jos: „Šalkauskiečiai“ ir „Miesto 
patriotai“.  

Sveikiname ir dėkojame visiems 
dalyvavusiems! 

Renginį organizavo mokytojos 
Sniegina Raubaitė ir Valda Kize-
vičiūtė. • 

Spalio 18 d. IIb kl. mokiniams - 
skirta karjeros ugdymui. Profesi-
jos patarėja Laima Vielikėnienė 
supažindino antrokus su karjeros 
planavimo veiklomis, socialinė 
pedagogė Danguolė Naraveckie-
nė - su socialinės veiklos pasirin-
kimo galimybėmis, „Kalba.lt“ 
atstovas Romanas Šarpanovas 
vedė patyriminius užsiėmimus, 
surengta refleksija.  

Mokiniai dalyvavo viename iš 
Europos programavimo savaitės 
renginių tarptau	nės korporaci-
jos Google organizuojamoje goo-
ger‘ių Indrės ir Manto e-pamo-

koje „Karjera nuo-
lat besikeičiančia-
me technologijų 
pasaulyje“. Šiaulių 
apskri	es vyriau-
siojo policijos ko-
misariato atstovai 
pristatė antrokams 
policininko profesi-
ją, policijos remėjų 
veiklą. Po pietų už-
siėmimas vyko P.Višinskio viešo-
joje bibliotekoje. Gimnazistai su-
sipažino su bibliotekos veiklo-
mis, sužinojo kokias studijas bai-
gę žmonės dirba bibliotekoje, 

kaip jie galėtų padė	 vyresniems 
žmonėms išmok	 dirb	 kompiu-
teriu, kokiose erdvėse galėtų tu-
riningai praleis	 laisvalaikį. • 

Aušrinė Bielskytė  

Šiaulių m. bulvaras spalio 20 
dieną atgijo. Jaunimas iš Didž-
dvario gimnazijos ir kitų miesto 
mokyklų dalyvavo bėgimo rung-
tyse „Saugok smegenis 2016“.  

Visos rungtys reikalavo dalyvau-
jančių mokinių ne 	k fizinės 
ištvermės, bet ir pastabumo, tai 
tarsi erudicijos pratybos, lavi-
nančios loginį mąstymą, koman-
dinio darbo pritaikymą bei kri	-
nio mąstymo sub	lybes. Įdomios 
ir intriguojančios užduotys, bul-
varo dekoracijos padėjo sukur	 
šiurpinančią atmosferą, kuri ir 
dalyviams ir žiūrovams leido 

pabėg	 nuo kas-
dienybės ir pajus-
	 renginio dvasią. 
Dėkojame projek-
to „Prisikėlęs bul-
varas: Zombių a-
pokalipsė“ inicia-
tyvinės grupės na-
riams Jus/nai Ja-
saitei-Pinskutei ir 
Andriui Andriuške-
vičiui, Didždvario 
gimnazijos savano-
riams ir komandų dalyviams.  

Džiaugiamės gimnazijos koman-
dų dalyviais, užėmusiais II, III ir 

IV vietas.  

Ačiū visiems dalyvavusiems. • 
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Karjeros diena 

Puslapis 3 Antrieji namai 

 
 
 
 
 
 
 

Gruodžio 10 d. Šiauliuose 
prasidėjo kasme	nė Mal-
	ečių sriubos akcija. Nuo 
ankstyvo šeštadienio ryto 
prekybos centre „Saulės 
miestas” moksleiviai sava-
noriai rinko aukas vieni-
šiems seneliams, vargs-
tan	ems ir neįgaliems vai-
kams. Prie akcijos prisi-
dėjo ir Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokiniai, kurie 
ska	no praeivius nelik	 
abejingais ir paauko	 la-
biausiai pažeidžiamiems 
mūsų visuomenės na-
riams. 

Dauguma prekybos cen-
tro lankytojų noriai au-
kojo, o savanoriai už jų 
gerumą atsidėkodavo at-
viruku ar kalėdiniu žaisliu-
ku. • 
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Spalio 11 d. IIa klasės moki-
niams buvo skirta ugdymo karje-
rai veikloms. Mokiniai dalyvavo 
patyriminiuose vizituose, kurie 
vyko Šiaulių sveikatos priežiūros, 
verslo ir technologijų fakultetuo-
se. Susipažino su bendrosios 
prak	kos slaugos, burnos higie-
nos, kineziterapijos, kosmetolo-
gijos, automa	kos, automobilių 
techninio eksploatavimo, autot-
ransporto elektronikos, elektros 
energe	kos, informacinių siste-
mų technologijos, mul	medijos 
technologijų studijų programo-
mis, lankėsi laboratorijose, dirb-
tuvėse, studentų auditorijose, 

bendravo su 
dėstytojais.  

Šiaulių P.Višins-
kio bibliotekoje 
antrokai suži-
nojo kokios vei-
klos vyksta bib-
liotekos erdvė-
se, kokių profe-
sijų žmonės 
dirba bibliote-
koje, kokias sa-
vanoriškas veiklas galima atlik	. 
Gimnazijos aktų salėje vyko pa-
tyriminiai mokymai, kuriuos ve-
dė „Kalba lt“ atstovas Romanas 
Šarpanovas. Mokiniai atliko 

prak	nes užduo	s, žaidė žaidi-
mus, daug dėmesio skyrė reflek-
sijai. • 

 

Spalio 17-21 dienomis Didždva-
rio gimnazijoje vyko tradicinė 
Gimtosios kalbos savaitė. Per 
šią savaitę organizuotuose de-
vyniuose renginiuose dalyvavo 
daugiau nei 350 gimnazijos mo-
kinių. Savaitė prasidėjo I kl. mo-
kinių akcija „Kalbėk taisyklin-
gai!“ - kalbos negeroves moki-
niai pamėgino pavaizduo	 pla-
katuose. Kai kurie plakatai susi-
laukė didžiulio pasisekimo, mat 
juose užfiksuotos net poli	kų 
kalbos klaidos. 

Labai džiugu, kad diktanto kon-
kurse dalyvauja ne 	k mokiniai, 
bet ir mokytojai (šiemet jų buvo 
6). Raš	ngiausia mokytoja pri-
pažinta matema	kos mokytoja 
Aistė Venclovienė, raš	ngiau-
siu I kl. mokiniu tapo Rugilė 
Drazdovaitė, II kl. - Titas Jukšta, 
III kl. - Ugnė Tylenytė, IV kl. -
Rūta Petkauskaitė. Raštas be 
klaidų labai svarbu, bet ne ma-
žiau svarbu, ar dailus tas raštas: 
dai-liausią raštą turinčiomis 
pripažintos dvi mokinės: Laura 

Bronušaitė (III kl.) ir Ingrida 
Braknytė (IV kl.). 

Vieną iš dienų į aktų salę sugu-
žėjo abiturientai – vyko netradi-
cinė lietuvių kalbos pamoka su 
Vytautu Mačerniu. Poeto eiles 
skaitė Kauno mažojo teatro ak-
torius Alvydas Brunalas. Skam-
bėjo eilėraščiai ir sonetai iš poe-
zijos rinkinio „Dūžtančių formų 
pasaulyje“. 

III-IV kl. mokiniai, dalyvavę Eks-
prom	nės kalbos konkurse, pa-
teko į Šūdvabalio premijos lau-
reatų apdovanojimą - geriau-
sią  kalbą pasakė ir I vietos lai-
mėtoju tapo Edas Krištopai/s, II 
vietą pelnė Ineta Šimkūnaitė, III 
vietą - Kipras Tallat Kelpša. 

Šiais metais Gimtosios kalbos 
savaitė pasipildė nauju (	kiuos, 
kad taps tradiciniu) dviejų mo-
kyklų renginiu „Knygų skaity-
mas - galimybė pažin	 pasaulį ir 
save“. Renginyje Jovaro progim-
nazijos mokiniai: Adomas Dzi-
dolikas, Ugnė Arbačiauskaitė, 
Karolina Jonuškaitė, O	lja  Me-

lytė, Vasa-
rė Gaup-
šaitė, ir 
Didždva-
rio gimna-
zijos mo-
kiniai: Va-
nesa Skė-
rytė ir Jo-
nas Urbo-
nas, Rugi-
lė Drazdo-
vaitė, Armandas Kondroška ir 
Gabija Dambinskaitė, Gytautė 
Adomaitytė ir Karolina Stanytė, 
pristatė aštuonias knygas. Ne 
vienas iš mokinių minėjo, kad tą 
pačią knygą skaitė ne vieną ir 
ne du kartus. Jie patys net ste-
bėjosi, jog knyga, sakykim, skai-
tyta 6 kl., visai naujai atsivėrė. 

I-II kl. konkursas „Taisyklinga 
kalba - vertybė“ šiais metais nu-
stebino nugalėtojais - mat ge-
riau išmanantys kalbos kultūrą 
yra I kl. mokiniai: I vietą laimėjo 
Gerda Jurėnaitė, III vietą - Ieva 
Kucinaitė, abi jos I kl. mokinės, 

o II vietos nugalėtoja tapo II kl. 
mokinė Paulina Voronaitė. 

Gimtosios kalbos savaitę vaini-
kavo protų mūšis „Išgirdau. Pa-
sakiau. Nugalėjau“, kuriame 
rungėsi II kl. komandos. Džiugu, 
kad visų komandų rezultatai bu-
vo apylygiai. Tikiuos, kad daly-
viai dabar 	krai žinos, kad 
„Lietuva brangi“ sukūrė ne kas 
kitas, o Maironis. 

Taigi lietuvių kalbos mokyto-
joms dėkoju už prasmingų ren-
ginių organizavimą, o moki-
niams už dalyvavimą juose. • 

 

Gimtosios kalbos savaitė 

Spalio 13 d. Šiaulių Didždvario gimnazijos skaitykloje 
vyko susi	kimas su Prancūzijos nepaprastuoju ir įga-
liotuoju ambasadoriumi Lietuvoje Philippe JEANTAUD. 
Ambasadorius susi	ko su šiauliečiais gimnazistais be-
simokančiais prancūzų kalbos. Susi	kime dalyvavo ir 
buvusi Europos savanorių tarnybos savanorė Anne 
Sophie Kersaho, atlikusią savanorišką tarnybą gim-
nazijos Radijo klube. Ji pasveikino ambasadorių atvy-
kusį į Didždvario gimnaziją, papasakojo apie savo 
savanoriavimą, gyvenimą Šiauliuose. • 

Karjeros konsultantė Laimutė Vielikėnienė 

Ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė  
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Mokslo tyrimų fes	valyje 
ska	namas Šiaulių m. mo-
kinių ir mokytojų domė-
jimasis fizikos, biologijos, 
chemijos ir technologijos 

mokslų sri	es galimybė-
mis atlik	 	riamuosius 
darbus ŠU laboratorijose. 
Įvairius eksperimen	nius 
bandymus renginių ciklo 
metu mokiniams atlik	 
padėjo ŠU dėstytojai.  • 

Lapkričio 23 d. Didždvario 
gimnazijos skaitykloje 

vyko susi	kimas su 
„Barclays Technologijų 
akademijos” atstove  

Roberta. • 

SODRA 

Ekskursija 

Puslapis 4 Naujienlaiškis 

Spalio 17 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijos dvyliktokai per eko-
nomikos pamoką, kartu su mo-
kytoja Diana Virbickaite, lankėsi 
valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos (SODRA) Šiaulių 
teritoriniame skyriuje.  

Edukacinėse veiklose, kurias ve-
dė Klientų aptarnavimo skyriaus 
vedėjo pavaduotoja D. Morkū-
nienė ir Pensijų skyriaus vedėjo 
pavaduotoja I. Zdanienė, sužino-
jome kodėl svarbu mokė	 PSD ir 
kitokias įmokas SODRAI, kokią 
naudą gali duo	 šios sąžiningos, 

teisingos  įmokos 
ateityje, apie galimy-
bes užpildy	 daugelį 
dokumentų elektro-
ninėje erdvėje. SOD-
ROS darbuotojos pa-
pasakojo apie sociali-
nio draudimo istoriją 
Lietuvoje. Išgirdome 
atsakymus į mums 
svarbiausius klausimus, apie pri-
valomo sveikatos draudimo įmo-
kas ir pensijos kaupimą, įmokų 
tarifus, įvairių išmokų nustatymo 
teisėtumą ir pagrįstumą ir kaip 

nelengvai, praėjus sudė	ngus 
konkursus,  įsidarbinama šioje 
ins	tucijoje.• 

Spalio 14 d. Didždvario gimnazi-
jos Ia, Ig ir Ib kl. mokiniai važiavo 
į ekskursiją - aplankė Liepojos 
(Latvija) Karuosčio kalėjimą. 

Didždvariečiai dalyvavo interak-
tyviame spektaklyje „Už grotų“, 
kurio metu buvo atkuriami isto-
riniai įvykiai. Atkūrimo esmė ir 
	kslas - leis	 kiekvienam žiūrėto-
juj pasijus	 kaliniu ir susipažin	 
su kalėjimo gyvenimu, įdomiau-
siais ir labiausia šokiruojančiais 
faktais iš įkalinimo įstaigos istori-
jos. 

Karuosčio kalėjimas (sargybos 
būs	nė) pastatytas maždaug 
1900 m. ir iki pat 1997 m. buvo 
naudojamas kaip kariškių draus-
minių nuobaudų atlikimo vieta. 
Jau nuo pat pradžių kalėjimas 
garsėjo kaip niūri vieta, kurioje 
laužomi žmonių likimai ir slopi-

nama laisva dva-
sia. Keičian	s val-
džioms kartu kei-
tėsi ir kaliniai - ka-
lėjime kalėjo revo-
liucionieriai, caro 
armijos jūrininkai 
ir puskarininkiai, 
vokiečių Vermach-
to dezertyrai, Sta-
lino laikų tautos 
priešai, sovietų armijos ir Latvi-
jos armijos kareiviai bei ki	 ne-
paklusnieji. Pasku	niai kaliniai 
savo pėdsakus ant kalėjimo ka-
merų sienų paliko visai neseniai: 
gidai pasakoja, jog nuo 1997 m. 
sargybos būs	nėje vyksta įvairūs 
nepaaiškinami reiškiniai – girdi-
mi kaukšintys žingsniai, savaime 
išsisuka elektros lemputės ar nei 
iš šio, nei iš to atsidaro uždarytos 

kameros. Vis dėlto nemaloniau-
siai nustebina ne vien 	k mena-
mų personažų pasirodymai kalė-
jimo koridoriuose. 

Grįždami iš ekskursijos užsuko-
me į Lietuvos pajūrį - Palangą, 
kuri, kaip visada, nustebino savo 
pajūrio grožiu ir joks šal	s mums 
netrukdė. Ko gero nebuvo nei 
vieno pirmoko ar mokytojo nusi-
vylusio šia ekskursija.• 

 

 DIDŽDVARIO GIMNAZIJA 
DALYVAVO ŠIAULIŲ UNI-

VERSITETO  MOKSLO 
TYRIMŲ FESTIVALYJE  
„MOKSL ATRADIMAI” 

„Ö kaip vokiškai?“, – lietuvių 
klausia Vokiečių kalbos dienų 
organizatoriai 

Ar žinojote, kad vokiečių kalba – 
viena svarbiausių verslo kalbų 
Europos Sąjungoje? O gal girdė-
jote, kad studijos Vokie	joje ne-
mokamos arba kad daugiausia 
turistų sulaukiame būtent iš 
Vokie	jos? Spalio 20 d. pirmą 
kartą Lietuvoje vyko Vokiečių 
kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ 
renginiai. Mokiniai turėjo puikią 
progą sužino	 apie šios užsienio 
kalbos žinių teikiamą pranašumą 

darbo rinkoje, taip 
pat planuojant stu-
dijuo	 užsienyje ar 
plėtojant turizmo 
sektorių.  

Siekiant akcentuo	 
šios užsienio kalbos 
žinių privalumus, 
per Vokiečių kalbos 
dienas Lietuvos gy-
ventojus ir svečius 
džiugino per 200 
vokiečių kalbai ir kultūrai skirtų 
renginių didžiuosiuose šalies 
miestuose ir regionuose. • 

Armandas Andrišiūnas  
Nuotrauka Veronikos Simėnaitės 

 

Minint pasaulinę AIDS 
dieną, lapkričio 30 ir gru-
odžio 1 dienomis didždva-
riečiai klausėsi viešos prof. 
dr. Sauliaus Čaplinsko pas-
kaitos „AIDS: GERIAU ŽINO-
TI!”.  

Paskaitos temos: 
Kodėl nepavyksta sustab-
dy	 ŽIV epidemijos? 
Kokie mitai vis dar gaubia 
AIDS ir ŽIV? 
Kodėl ŽIV papli	mas mūsų 
kaimynystėje vienas did-
žiausių? 
Ką apie ŽIV ir AIDS turi žino-
	 kiekvienas?  • 

Dominykas Vitkus ir Vilius Rusinas IVe 

 

Nuotrauka Veronikos Simėnaitės Vokiečių k. diena 



Oratorystės menas – išėjimas iš komforto zonos 

Puslapis 5 Antrieji namai 

Matema/kos olimpiada - konkursas Šiaulių krašto merginoms 

Spalio 19 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko matema	kos 
olimpiados-konkurse Šiaulių 
krašto merginoms. 

Mokinės dvi valandas sprendė 
10 uždavinių. 

Matema	kos mokytojai, atlydėję 
mokinius, galėjo dalyvau	 nemo-
kamoje mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo paskaitoje „Kitokios 
pamokos: kaip keičiasi matema-
	kos ugdymo aktyviosios veik-
los“ (lektorius Vincas Tamašaus-
kas, Didždvario gimnazijos mate-
ma	kos mokytojas ekspertas).  

Didždvario gimnazijos 	ksliųjų 
mokslų mokytojai, puoselėdami 
gimnazijos istoriją (1898 m. gim-
nazijos patalpose buvo įkurta 
Šiaulių mergaičių gimnazija), ug-
dydami Šiaulių krašto merginų 
matema	nį, mokslinį mąstymą, 
išradingumą, kūrybiškumą, jau 
šeštąjį kartą organizavo mate-
ma	kos olimpiadą - konkursą 
Šiaulių krašto merginoms.  

Į olimpiadą - konkursą užsiregist-
ravo 136 dalyvės iš 27 Šiaulių 
krašto mokyklų. Džiaugiamės 
viešniomis iš Akmenės, Joniškio, 
Kuršėnų, Mažeikių, Naujosios 
Akmenės, Pakruojo, Radviliškio 

mokyklų. 

Aktyviai konkurse dalyvavo ir 
mūsų miesto progimnazijos ir 
gimnazijos: sulaukėme dalyvių iš 
15 mokyklų. 

Merginos pasiskirstę į 7-8 kl., 9-
10 kl.; 11-12 kl. grupes 2 val. 
sprendė Didždvario gimnazijos 
matema	kos mokytojų pareng-
tas užduo	s. Tuo metu dalyves 

atlydėję mokytojai klausėsi ma-
tema	kos mokytojo eksperto 
paskaitos „Kitokios pamokos: 
kaip keičiasi matema	kos ugdy-
mo aktyvios veiklos“.  

Esame dėkingi olimpiados rėmė-
jams Swedbank; leidykloms TEV 
ir „Šviesa“.  

Dėkojame dalyvėms ir jų moky-
tojams! • 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė Gruodžio 9 d. Didždvario 
gimnazijos ketvirtokų tech-
nologijų grupė apsilankė 
technologijų mokykloje ant 
ratų, kur turėjo galimybę 
susipažin	 su pažangiu 
profesiniu mokymu Lietu-
voje: įvairiomis profesijo-
mis, 3D printerio, kompiu-

terinių staklių, suvirinimo 
simuliatoriaus apdirbimo 
galimybėmis.• 
 
Patarlė sako: geriau vieną 
karta pamaty	, nei dešimt 
kartų išgirs	. Todėl Im, Ib ir 
Ig klasių mokiniai apie orų 
stebėjimus mokėsi ne kla-
sėje, o Šiaulių meteorolo-
gijos stotyje. Čia jie susi-
pažino su dabar	niais me-
teorologiniais prietaisais, 
stebėtojo darbu, o Ig moki-
niai net pabandė atlik	 kai 
kuriuos matavimus. • 

Lapkričio 26 d. Didždvario 
gimnazijos pirmokai ir tre-
čiokai, įveikę AHHAA cen-
tro iššūkį bei įrodė, kad 
mokslas yra įdomus išvyko 
į Litexpo vykstančią parodą   
MOKYKLA 2016. Ši paroda  
išskir	nė tuo, kad į ją atvy-
ko pirmą kartą Lietuvoje 
viešėjusi Niutono mokykla 
iš Norvegijos.  
Moksleiviai atliko daug 
bandymų ir sužinojo įdo-
mių, naujų dalykų pavyz-
džiui: kaip iš garų išgau	 
energiją, kaip sukonstruo	 
robotuką. Įgiję naujų žinių 
visi išvyko į Valstybės paži-
nimo centrą, kuriame suži-
nojo daug naujo apie Lie-
tuvos istoriją. Kelionė ne-
prailgo, o ir įspūdžių bei 
malonaus bendravimo už-
teko visiems. • 

Swedbank Šiaulių padalinio vadovė Loreta Volbekienė 
nugalėtojoms įteikė banko dovanas. 

Lapkričio 9 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje vyko oratorinio me-
no anglų kalba konkursas, kuria-
me dalyvavo I-III klasių mokiniai.  
Konkurso metu mokiniai kalbėjo 
skir	ngomis temomis: „If you 
cannot do great things, do small 
things in a great way”, „It‘s now 
or never”. Gimnazistai kalbėjo 
apie svarbius dalykus, ypa	ngai 
paliečiančius ne 	k paauglio, bet 
ir suaugusio žmogaus gyvenimą. 
Į konkursą susirinko puikiai pa-
siruošę mokiniai, kurių viešųjų 
kalbų turiniai buvo platūs,  žody-
nas tur	ngas, tačiau mokiniai 
naudojo ir kitas technikas pri-
trauk	 žiūrovų dėmesį - neverba-
linę komunikaciją.  

Konkurso komisiją sudarė  gim-
nazijos anglų kalbos mokytojos 
Iveta Gutauskienė, Rūta Alminie- 

 

nė, Virgini-
ja Čelkonie-
nė, Tatjana 
Sviatkina ir 
Kris	na Ur-
bonienė bei 
neformalio-
jo švie	mo 
ir pagalbos 
skyriaus ve-
dėja Daiva 
Trijonienė. 

Komisija pažymėjo, kad gimnazis-
tai buvo s	prūs ir puikiai pasi-
ruošę, tad nuspręs	, kam skir	 
prizines vietas, buvo pakanka-
mai sunku. 

Nugalėtojai: 
I klasė 
1 vieta Ugnius Sadauskas, Ig 
2 vieta Rugilė Drazdovaitė, Ig   
3 vieta Viltė Uptaitė, Im 
 

Paska	namasis prizas įteik-
tas Ievai Jatulytei, Ib 

II klasė 
1 vieta Viktorija Pakštaitė, II m 
2 vieta Danielius Sadauskas, II m 
III klasė 
1 vieta Jurgita Bašytė, TB1 

2 vieta Aleksas Gamzinas, III kl. • 
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  Didždvario gimnazijos skai-
tykloje lapkritį veikė paro-
da „Metų knygos rinkimai 
2005-2015 m.” Parodoje 
eksponuotos knygos, iš-
rinktos Metų knygomis 
nuo 2005 iki 2015 metų. 
Metų knygos rinkimai 
vyksta kasmet nuo 2005 

metų ir jau tapo svarbiu 
tradiciniu Lietuvos kultū-
ros įvykiu. Akcijos 	kslas - 
ska	n	 Lietuvos gyvento-
jus domė	s šiuolaikine lie-
tuvių literatūra, kel	 mūsų 
visuomenėje skaitymo 
pries	žą. 

Taip pat gimnazijos skai-
tykloje lapkričio mėnesį 
buvo eksponuojama litera-
tūros paroda, skirta rašy-
tojos Jurgos Ivanauskaitės 
55-osioms gimimo me	-
nėms.• 

Tiltai 1 

Saugi virtuali aplinka - iššūkis 

Puslapis 6 Naujienlaiškis 

Ar kada nors susimąstėte, koks 
svarbus yra socialinių įgūdžių 
tobulinimas? Kuo lyderiavimas 
yra svarbus gyvenime? 

Jau trečius metus kiekvieną an-
tradienį Didždvario gimnazijoje 
yra vykdoma paauglių socialinių 
įgūdžių ir lyderystės programa 
„Tiltai 1”. Ši programa yra skirta 
visiems paaugliams, norin	ems 
vysty	 savo socialinius įgūdžius, 
didin	 lyderio kompetencijas, 
nes tai yra svarbu paauglystės 
laikotarpyje. 
Šiuose užsiėmimuose dalyvauja 
Didždvario gimnazijos II klasės 
mokiniai, kurie tampa savano-
riais. Pagrindiniais šios progra-
mos uždaviniais tapo asmeninių, 
socialinių ir komunikacinių kom-
petencijų didinimas. Kiekvieno 
užsiėmimo metu mokiniai vykdo 
įvairiausias užduo	s, naujame 
	lte yra iškeliami nauji 	kslai ir 
užduotys. Programa suskirstyta į 
pradžią ir šešis 	ltus. Šių už-
siėmimų turinį sudaro pradžios 

dalis, ekstremalų 	ltas, tyrinėto-
jų 	ltas, gelbėtojų 	ltas, diplo-
matų 	ltas, išminčių 	ltas, sva-
jotojų 	ltas. Pasak socialinės pe-
dagogės Danguolės Naraveckie-
nės, kiekvienas 	ltas turi savo 
	kslus. 

Šiais mokslo metais programos 
grupę sudaro keturiolika II klasės 
mokinių, kurie yra pasiryžę tobu-
lė	 ir siek	 savo užsibrėžtų 	ks-
lų. Šios programos vadovės yra 

Didždvario gimnazijos socialinė 
pedagogė Danguolė Naravec-
kienė ir mokyklos psichologė Rū-
ta Nagelienė.   

Mokiniai mano, kad ši programa 
tobulina jų komunikacinius įgū-
džius, jiems tai yra įdomi veikla. 
šioje ins	tucijoje.• 

Lapkričio 10-13 d. penki Šiaulių 
Didždvario gimnazijos bendruo-
menės nariai: stebėsenos po-
skyrio vedėja Sonata Dedūraitė, 
IT mokytoja Kris	na Rimkuvienė, 
e	kos ir anglų k. mokytoja Si-
mona Čėsnaitė, psichologė Rūta 
Nagelienė ir neformalaus ugdy-
mo mokytoja Rasa Zvilnaitė da-
lyvavo jaunimo darbuotojų se-
minare „Išsaugokime saugią vir-
tualią erdvę“ (Let‘s Save Safe 
Cyberspace), kurie vyko Dečko 
bendruomenės centre Nahod 
(Čekija). 
Tarptau	nė komanda - graikai, 
portugalai, čekai, lenkai ir lie-
tuviai keturias dienas nagrinėjo 
interne	nėje erdvėje tykančias 
grėsmes: privatumo pažeidimus, 
duomenų apie vartotoją rinkimą 
ir naudojimą, slaptažodžių pa	-
kimumą, virtualias patyčias, nea-
pykantos kurstymą socialiniuose 
	nkluose, priklausomybes nuo 
žaidimų. 
Susi	kime su Čekijos Saugesnio 
interneto centro ekspertais ap-

žvelgta labiausiai pažeidžiamos 
grupės - vaikų ir nepilnamečių 
situacija virtualioje erdvėje. Įvar-
dintos didžiausios problemos su 
kuriomis susiduria vaikai ir iš-
šūkiai siekiant jas suvaldy	. 
Konstatuota, kad svarbu moky	 
ne 	k vaikus, jaunimą, bet ir 
suaugusiuosius, taip vadinamuo-
sius „skaitmeninius imigrantus“ 
suvok	 ir rizikas, ir geruosius in-
terneto ir naujųjų technologijų 

aspektus. Jaunimo darbuotojai 
susipažino ir mokėsi naudo	 
edukacijai įvairias žaidybines 
programėles. 
Čekijoje vykęs seminaras - pir-
moji „Erasmus+“ projekto dalis. 
Pagal seminare sukurtą prog-
ramą birželio mėnesį bus orga-
nizuojami jaunimo mainai Grai-
kijoje, kuriuose dalyvaus ir moki-
niai iš Šiaulių Didždvario gimna-
zijos.ekskursija.• 

 

 

Gruodžio 5 d. Didždvario 
gimnazijos skaitykloje įvyko 
iškilmingas „Knygų Kalėdų” 
akcijos a	darymas. 

Knyga gali pakeis	 gyven-
imą: įkvėp	, padė	 atsaky	 
į klausimus, spręs	 prob-
lemas, jaus	s s	presniam. 
Šių metų akcijos tema - 
knygos, kurios keičia gyven-
imą. 

Į „Knygų Kalėdų” akcijos 
a	darymą atėjo mokytojai, 
gimnazijos darbuotojai, 
gimnazistai. Jau akcijos a	-
darymo metu lentyna pri-
sipildė naujomis, įdomiomis 
knygomis. 

Nuoširdžiai dėkojame akci-
jos bičiuliams. • 

Anželika Griciūtė 
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Puslapis 7 Antrieji namai 

Karjeros planavimo diena 

Spalio 27-oji Šiaulių Didždvario 
gimnazijos antrokams buvo skir-
ta karjeros planavimui. Karjeros 
planavimo dieną gimnazistai 
pradėjo žaidimu-diskusija „Kokių 
profesijų atstovai reikalingiausi 
visuomenės gyvenime“ – naujai 
atrastai planetai mokiniai turėjo 
atrink	 6 įvairių profesijų atsto-
vus iš siūlomų 25. Gimnazistai 
taip pat pildė profesinio infor-
muotumo anketas, kiekvienas 
pasirinko svajonių profesiją ir ją 
apibūdino. 
Europos savanorių tarnybos 
(EST) savanoriai iš Gruzijos ir 
Austrijos, savanoriaujantys Didž-
dvario gimnazijos „Radijo klube“, 
mokiniams pasakojo apie pasi-
rinkimo savanoriau	 svarbą jau-
nam žmogui, EST siūlomas gali-
mybes, programos privalumus. 
Savanoriai, atvykę į kitą šalį, 
susipažįsta su nauja aplinka, 
kultūra, įgyja naujų žinių ir pa	r-
čių; turi pakankamai laiko pagal-
vo	, ką darys po savanorystės, 
kur studijuos. 

Dalis mokinių svečiavosi Šiaulių 
apygardos probacijos tarnyboje. 
Probacijos skyriaus vyresnioji 
inspektorė Indrė Lukoševičienė ir 
vyriausioji specialistė Dalia Šilei-
kienė supažindino jaunuolius su 
pataisos pareigūno profesija, 

kokius reikalavimus turi a		k	 
asmuo, norin	s tap	 pataisos 
pareigūnu. Pareigūnės pristatė 
tarnybos veiklą, supažindino su 
dažniausiai prižiūrimiems asme-
nims skiriamomis bausmėmis, 
įpareigojimais, jų kontrolės ir 
socialinės pagalbos teikimo ypa-
tumais, vykdomomis programo-
mis. Pademonstruota elektroni-
nio stebėjimo įranga. Susi	kimo 
metu aptar	 veiksniai, turintys 
įtakos asmenų nusikalstamų 
veikų padarymui, mokiniai moty-
vuo	 laiky	s visuomenės normų, 
turė	 prasmingą užimtumą ir 
nedary	 teisės pažeidimų. Taip 
pat jaunuoliai supažindin	 su 
galimybe dalyvau	 savanoriškoje 

veikloje. 
Kita dalis mokinių lankėsi  AB 
„Swedbank“ padalinyje. Jie buvo 
supažindin	 su banke dirbančių 
žmonių profesijomis, banko tei-
kiamomis paslaugomis. Septy-
nios mergaitės atliko profesinį 
veiklinimą lopšelyje-darželyje 
„Kregždutė“. „Kalba.lt“ atstovas 
Roman Šarpanov pakvietė moki-
nius pažais	 komandinius žaidi-
mus, kalbėjo apie gabumus ir 
aistrą pasirinktai veiklai.  

Karjeros planavimo dienos veik-
los skirtos paska	n	 mokinius 
susimąsty	 apie savo atei	es 
kelią, kur	 karjeros planus. daly-
vėms ir jų mokytojams! • 

Karjeros koordinatorė  
Laimutė Vielikėnienė 

Didždvario gimnazijos                      
komanda - 3 kl. mokiniai:   

Povilas Gegužis, Ignas 
Pangonis, Vismantas 

Stonkus,                                 
   Neda Gendvilaitė  

laimėjo mokslo centro 
AHHAA mestą iššūkį - 

MOKSLAS JĖGA ir sukūrė 1 
min. trukmės video klipą, 

kuriuo pabandė tai įrody	. 

Pagrindinio prizo laimėtojai 
didždvariečiai gavo bilietus 
į mokslo centrą AHHAA. Jie 

taip pat galės pasikvies	 
AHHAA mokslo centrą 
atlik	 mokslo šou visai 

mokyklai!  
Darbo koordinatorė: moky-

toja Virginija Savickaitė. 

 

Dėkojame Didždvario gim-
nazijos III klasių anglų kal-
bos olimpiados dalyviams. 
Sveikiname nugalėtojus: 

I vieta Ugnė Tylenytė (IIIe) 

II vieta Jurgita Bašytė (TB1) 

III vieta  
Kipras Tallat Kelpša (TB1) 

Jie atstovaus gimnazijai 
miesto anglų k.                        

olimpiadoje. 
Kazimiero Butkaus Šiaulių 
apskri	es mokinių anglų k. 

olimpiadoje gimnazijai 
atstovaus Ugnė Tylenytė. 

 

Sveikiname 
 

Jurgitą Bašytę (TB1)  
Šiaulių miesto oratorinio 

meno anglų kalba  
konkurse III klasių grupėje  

užėmusią I vietą. 
Mokytoja Alla Chvostova. 

 

Ugnių Sadauską,  
I klasių grupėje užėmusį 

 III vietą. 
Mokytoja Rūta Alminienė. 

SVEIKINAME 

Anglų k. mokytojų išvyka - turi-
ningas šeštadienis su kolegomis 
ir V.Šekspyru 
Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Telšiai 
tapo anglų kalbos mokytojų ir 
literatūros mylėtojų Meka. Didž-
dvario gimnazijos anglų k. moky-
tojų „desantas“ taip pat išsilai-
pino Telšiuose. Pasinaudojome 
reta galimybe pamaty	 V.Šeks-
pyro tragediją, vaidinamą Didžio-
sios Britanijos aktorių originalo 
kalba. Režisierius Michael Wood-
wood, jau daugelį metų ben-
dradarbiaujan	s su Telšių Že-
maitės dramos teatru, subūrė 
trupę Didžiosios Britanijos teat-
ro, kino ir televizijos aktorių ir 
pastatė garsiąją V.Šekspyro tra-
gediją „Makbetas“. Kūrinio laikas 

perkeltas į dabar	nį laikmeD, bet 
tekstas paliktas auten	škas.  
Buvo smagu susi	k	 kolegas iš 

visos Lietuvos, pasidalin	 įspū-
džiais.  ● 
  

Anglų k. mokytojų išvyka  Anglų  k.  Mokytojų skyriaus vedėja Rūta Alminienė 



  

Lapkričio 25 d. Didždvario 
gimnazijoje lankėsi buvęs 

didždvarie	s  
Deividas Mikočionis,  

baigęs mokyklą prieš ketve-
rius metus. Deividas rengė 
užsiėmimus pirmokams, 

mokė kaip lengviau išmok	 
įvairių užsienio kalbų.  

Buvęs didždvarie	s pasidali-
jo savo planais - Deividas no-

ri tap	 poliglotu ir išmok	 
bent 5 užsienio kalbas. Jau-
nuolis pasakojo, iš pradžių 
galvojęs, kad išmok	 daug 
kalbų yra labai sunku, tam 

reikia skir	 labai daug laiko. 
Tačiau ispanų kalbą jis sava-
rankiškai išmoko per 3 mė-

nesius. Šiuo metu jis intensy-
viai mokosi vokiečių kalbos.  
Deividas dalijosi savo pa	r	-
mi ir patarimais. Mokydama-
sis ispanų kalbos jis mėgino 
bent 3-5 kartus per savaitę 

kalbė	 ispaniškai, išmok	 50 
naujų žodžių per dieną ir lan-
kė 1-2 grama	kos pamokas 

per savaitę. 
 Taip pat jam pa-dėjo išma-

niosios programėlės: Doulin-
go, Memorise, An	 Droid ir 

Michel Thomas. Deividas 
stengėsi visą laisvą laiką 

išnaudo	 mokymuisi, pavyz-
džiui, važiuodamas 

 automobiliu į darbą, valgy-
damas ar net gamindamas. 
Skaitė knygas ta kalba, kurią 
norėjo išmok	, stengėsi per-
skaity	 bent vieną straipsnį 
per dieną, rašė dienorašD.  
Dar keli Deivido patarimai:  

svarbiausia moky	s intensy-
viai ir reguliariai,  

didin	 savo žodžių žodyną, 
ypa	ngą dėmesį skir	 veiks-

mažodžiams, 
 efektyviau įsimin	 informa-
ciją padės įdomesni šal	niai.  
Ši pamoka buvo labai įdomi 

ir naudinga.  ●  

CERN  

Puslapis 8 Naujienlaiškis 

Lapkričio 6-12 d. Šiaulių Didždva-
rio gimnazijos fizikos vyresnysis 
mokytojas Evaldas Daujotas da-
lyvavo Ugdymo plėtotės centro 
ir Europos branduolinių moksli-
nių tyrimų organizacijos, organi-
zuotuose mokymuose, kuriuose 
dalyvavo 15 fizikos mokytojų iš 
visos Lietuvos. Pagrindinis moky-
mų programos 	kslas – paskai-
tų, ekskursijų, parodų ir prak	-
nių užsiėmimų metu supažin-
din	 su pažangiais dalelių fizikos 
mokslo pasiekimais. 

CERN komplekso teritorija yra 
netoli Prancūzijos ir Šveicarijos 
sienos į Šiaurės vakarus nuo Že-
nevos. Teritorija apima 2 km ilgį 
ir virš 0,5 km ploD. 

Europos branduolinių mokslinių 
tyrimų organizacija ne 	k puikiai 
plėtoja savo veiklą ir ben-
dradarbiauja su kitomis organi-
zacijomis, taip pat kiekvienais 
metais priima kelias dešim	s 
mokytojų grupių, kurie dalyvauja 
dviejose ilgose vasaros stovyk-
lose su mokiniais, o visi užsiė-
mimai vyksta S‘CoolLab labora-
torijoje. Pagrindinė labaratorijos 
funkcija yra parūpin	 dalelių 
grei	ntuvus ir kitą įrangą dalelių 
fizikos moksliniams tyrimams. 

CERN organizacija buvo įkurta 
1954 metais, kai 12 pasaulio val-
stybių pasirašė bendrą konven-
ciją. Šiuo metu jau yra virš 20 
projekto dalyvių, aktyviai ben-
dradarbiaujama su beveik 1000 
pasaulio universitetų, dirba apie 
3000 darbuotojų ir dar apy-
	ksliai 10 000 darbuotojų kituo-
se universitetuose. Lietuva taip 
pat yra kandidačių sąraše, nes 
Vilniaus universitetas jau apie 20 
metų aktyviai bendradarbiauja 
su CERN.  

CERN istorija neatsiejama nuo 
skaitmeninių technologijų vysty-
mosi istorijos, o dalis jų būtent 
čia buvo kuriamos ir tobu-
linamos, todėl programuotojų 
vaidmuo nemažiau svarbus nei 
fizikų ar inžinierių. Naudojama 
įranga organizacijoje yra abso-
liučiai unikali, todėl visos prog-
ramos rašomos CERN.  

CERN įrangos tema paskaitas 
vedė Emilis Antanas Rupeika at-
stovaujan	s Vilniaus universitetą 
ir David Abdurachmanov (VU ab-
solventas) dabar atstovaujan	s 
Nebraskos – Linkolno univer-
sitetą.  

Pirmasis fizikos sunkiųjų elek-
tringųjų dalelių ciklinis rezo-
nansinis grei	ntuvas, apgaubtas 
į metro storio betono sarkofagą 
buvo pastatytas 1957 m. ir veikė 
iki 1991 m. Šiuo metu ten veikia 
muziejus – rodomi filmai, nuo-
traukos apie CERN įkūrimo istori-
ją ir labiausiai nusipelniu-sius 
mokslininkus. 

1990 m. gruodžio 20 d. buvo į-
kurta pirmoji svetainė. Iki 1990 
Kalėdų Tim Berners-Lee apibrėžė 
interneto bazinius konceptus: 
nuoroda (URL), bendravimo su 
serveriu protokolas (HTTP), pus-
lapių apibrėžimo kalba (HTML) 
bei sukūrė pirmąjį HTTP serverį 
bei naršyklę. Nuotraukose dviejų 
darbo kabinetų durys ir lentelė 
tarp jų liudijantys, kad kažkada 
čia pirmą sykį buvo sukurtas in-
terneto ryšys tarp dviejų skir-
	ngų kompiuterių pagal bendrą 
principą. Šios revoliucijos esmė 
paprasta – sukur	 	nklą (The 
Grid) ir paskirsty	 skaičiavimus į 
daug kompiuterių. Šios revo-
liucijos esmė paprasta – sukur	 
	nklą (The Grid) ir paskirsty	 

skaičiavimus į daug kompiuterių. 

Viena iš paskaitų buvo skirta 
CMS detektoriaus veikimui aiš-
kin	. Tik įėjus į patalpas galima 
pamaty	 kompiuterių spintų ei-
les, kuriose sumontuo	 kompiu-
teriai su tūkstančiais procesorių. 
Pirmieji kompiuteriai suprogra-
muo	 valdy	 visiškai automa-
	zuotai, stebė	 ir analizuo	 de-
tektoriaus veiklą. Pakilus iš šach-
tos mokymų dalyviai pateko į di-
džiulę salę – cechą, kuriame 
buvo montuojamas CMS detek-
torius. Su CMS detektoriaus vei-
kimu mokymų dalyvius supa-
žindino Aurelijus Rinkevičius, 
dabar atstovaujan	s Kornelio 
universitetą. Montažas vyko 
sluoksniais, kiekvieno tokio da-
rinio aukš	s siekia apie 30 met-
rų, o storis 1,7 metro. Sluoksnis 
po sluoksnio dalys buvo su-
rinktos ir nuleistos į šachtos dug-
ną, kur vyko galu	nis detek-
toriaus montažas. Sumontuoto 
cilindrinės formos detektoriaus 
ilgis buvo 21 metras, o masė 
14 000 tonų.  

Vėliau CERN darbuotojas de-
monstravo magne	nio lauko 
s	prumą, laikydamas metalinių 
sąvaržėlių grandinėlę, kurios lais-
vasis galas beveik horizontaliai 
palinkęs link betono sienos. 

CERN yra 	k vienas iš bran-
duolinių mokslinių tyrimų cen-
trų, kurių visame pasaulyje yra 
šimtai.  

Didždvario gimnazijos vyresnysis 
fizikos mokytojas Evaldas Dau-
jotas džiaugėsi CERN IR UPC 
programos organizavimu ir  ga-
limybę dalyvau	 stažuotėje. • 

 

 

Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas 
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 Goda Kazakauskaitė, Ip  

Kornelija Gazbėnaitė, Ip 



Fizikos mokytoas Evaldas Daujotas  

Lapkričio 3 d. konferen-
cijoje „Retrospektyviu 

žvilgsniu: Lietuvos mate-
ma	kos mokytojų aso-

ciacijai - 25” apdovano	 
aktyviausi Lietuvos mate-

ma	kos mokytojų aso-
ciacijos nariai ir nusipelnę 

mokytojai. 
Sveikiname Didždvario 

gimnazijos matema	kos 
mokytoją ekspertą  

Vincą Tamašauską - ap-
dovanotą LR švie	mo ir 
mokslo ministrės Audro-
nės Pitrėnienės padėkos 

raštu. • 
 

Didždvario gimnazijos 
mokytojų komanda -

 Valda Kizevičiūtė, Giena 
Kubiliūtė, Sniegina Rau-
baitė, Kris/na Muraškie-
nė ir Rima Kasiliauskie-
nė - laimėjo II vietą XIII 

Mokslo fes	valyje 
„Erdvėlaivis Žemė 2016” 
surengtame reportažų 
konkurse „Mano diena 

mokslo fes	valyje”.  
 
 

Sveikiname  
Ugnę Tylenytę (III kl) 

laimėjusią Šiaulių m. mo-
kinių samprotaujamųjų 
rašinių kūrimo konkurse 
III vietą. Mokytoja Lina  

Michailovienė. 

Mokslo tyrimų fes/valis 

Puslapis 9 Antrieji namai 

SVEIKINAME 

Gruodžio 5 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijos III kl. mokiniai turėjo 
galimybę apsilanky	 Šiaulių uni-
versiteto laboratorijose ir išban-
dy	 save trijose skir	ngose veik-
lose: biologijoje, chemijoje arba 
informa	koje. 

Biologijos užsiėmimo pagrindas - 
klonavimas. Mokiniai, išklausę 
įdomią paskaitą apie klonavimo 
istoriją ir pagrindinius metodus, 
galėjo patys sterilioje aplinkoje 
klonuo	 pasirinktą augalą įso-
dindami jo sėklą į iš anksto pa-
ruoštą agarą. Mėgintuvėlius su 
klonuoto augalo sėkla moks-
leiviai vėliau parsinešė namo, 
kad galėtų stebė	 tolimesnį au-
gimą. Kol vieni mokiniai taip 
sodino sėklas, ki	 mikroskopais 
tyrinėjo skir	ngų ligų pažeistų 

audinių preparatus. 

Chemijos užsiėmimą pasirinku-
sieji buvo padaly	 į dvi grupes: 
vieni bandė išgau	 įvairių egzo-
	nių vaisių, pavyzdžiui, bananų 
ar apelsinų, kvapus, o ki	, nau-
dodami skir	ngus indikatorius, 
mėgino išgau	 skir	ngas vai-
vorykštės spalvas. 

Kitame užsiėmime informa	kos 
dėstytojas prieš darbą mokinius 
supažindino su baterijų veikimu 
ir pademonstravo trumpąjį jun-
gimą, taip įrodydamas varžos 
svarbą. Darbo 	kslas buvo su-
konstruo	 dvi mikroschemas, 
kurios yra randamos beveik 
kiekvieno elektroninio prietaiso 
sudėtyje. Uždaroje elektros sro-
vės grandinėje sukonstruotos 
pirmosios schemos 	kslas -

uždeg	 lemputę. Antrosios sche-
mos principas panašus, bet ši 
schema sudė	ngesnė ir jos 	ks-
las - apsaugo	 prietaisą nuo 
pažeidimų, jeigu dirbama su 
galingomis srovėmis. • 

 

2016 lapkričio 4 d. 
buvo pasirašyta Šiau-
lių Didždvario gimna-
zijos ir Dainų progim-

nazijos bendradar-
biavimo sutar/s.  

Anželika Griciūtė Paramos akcija „Laimės keksiukai 2016“ 

Ugnė Tylenytė  

Gruodžio 2 d. Šiaulių mieste, o 
tuo pačiu ir Didždvario gimna-
zijoje vyko akcija „Laimės kek-
siukai 2016”, kuri skirta parem	 
onkologinėmis ligomis sergan-
čius vaikus. Šiais metais paramą 
nuspręsta skir	 penkiolikmetei 
Austėjai, kuriai reikalingas gydy-
mas Vokie	joje ir 15 000 eurų 
kainuojan	s kojos protezas. 

Renginį bulvare a	darė Šiaulių 
m. švie	mo įstaigų meniški pasi-
rodymai. Visus susirinkusius 
sveikino Šiaulių miesto valdžios 
atstovai. Iš karto po sveikinimo 
kalbos pristatyta paramos akcija 
„Laimės keksiukai“, buvo rodo-
mas informacinis filmukas. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos 
bendruomenės nariai - mokiniai, 
mokytojai ir tėveliai aktyviai 
dalyvavo paramos akcijoje. Gim-
nazistai per technologijų pa-
moką iškepė apie 200 keksiukų. 
Kepinius mokiniai ruošė ir na-
muose, jų buvo galima įsigy	 ir 
gimnazijoje, ir mieste. Šiai akci-
jai gimnazijos bendruomenė 
ruošėsi iš anksto - per Advento 
vakarą, vykusį Didždvario gimna-
zijoje mokinių tėveliai ir mokyto-
jai taip pat rinko lėšas - pirko 
įvairius mokinių darbelius - kalė- 

dinius papuošimus, atvirukus. 

Iš viso akcijos metu surinkta 515 
eurų.  

Surinktos lėšos pervestos į Para-
mos ir labdaros fondo „Mamų 
unija“ sąskaitą. • 



  
Lapkričio 9 d. TB1 ir IV 
klasės mokiniai subūrė ko-
mandas ir  atliko Lietuvos 
Banko finansinio raš	n-
gumo konkurso „Jauna 
Piniginė“ pirmo etapo 
užduo	s.  

 
Lapkričio 4 d. Didždvario 
gimnazijoje vyko pirmos 
pagalbos kursai gimna-
zijos mokytojams ir spe-
cialistams. 

 
Lapkricio 23 d. Didždvario 
gimnazijos moksleiviai  
kartu su istorijos moky-
tojomis Asta Andžiuviene 
ir Giena Kubiliūte dalyva-
vo Lietuvos kariuomenės 
dienos minėjime.  

Nuo šiandien aš graži 

Puslapis 10 Naujienlaiškis 

Spalio 12 d. per klasės valandėlę 
Ig klasę aplankė nuostabi mote-
ris, „Nuo šiandien aš graži" blogo 
autorė - Monika Krėpš	enė.  

Monika pirmokams pristatė 
natūraliąją kosme	ką. Gamtos 
mokslų klasė sužinojo, jog kos-
me	ka nėra vien grožio, į kos-
me	kos sąvoka patenka ir šam-
pūnai, dušo želė bei dezodoran-
tai. Monika papasakojo apie 
chemines produktų sudė	s, 
kurios kenkia žmogui (pvz.: aliu-
minis, parabenai, alkohoholis ir 
t.t. ) nuo kurių mūsų organizmas 
negauna jokios naudos, o 	k ža-
lą. Be to, cheminė kosme	ka 
dažniausiai suteikia greitą, bet 
trumpalaikį poveikį, o po kiek 
laiko chemijos reikia vis daugiau, 
norint pasiek	 tą paD rezultatą. 

Taip pat papasa-
kojo, kaip reikėtų 
skaity	 sudė	n-
gai aprašytus pro-
duktus ir išsiaiš-
kin	 juose esan-
čias medžiagas. 

Mokiniai sužino-
jo, kad galima 
daugelį natūralios 
kosme	kos gami-
nių pasidary	 iš 
šaldytuve esančių 
produktų. Galima pasidary	 vei-
do kaukę iš aliejaus (jei oda nėra 
probleminė), taip pat įmanoma 
pagamin	 veido švei	klį arba 
makiažo valiklį iš lašelio vandens 
ir avižų miltų. Be to, Monika bu-
vo atsinešusi ir savo naudojamos 
natūralios kosme	kos, kurią lei-

do mokiniams pačiupinė	, susi-
pažin	 su gaminio sudedamosio-
mis dalimis ir pauosty	. 

Mokiniai (ypač mergaitės) buvo 
labai sužavė	 nuostabiu pasako-
jimu ir sakė, jog bū	nai išbandys 
išgirstus patarimus ir patars 
mamoms. • 

Deima Jokubaitytė  

 

Lapkričio 10 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijos antrų klasių mokiniai 
leidosi į neeilinę kelionę. Jos 
	kslas buvo apsilanky	 Alek-
sandro Stulginskio universitete, 
kuriame buvome supažindin	 su 
įvairiais laboratoriniais tyrimais 
bei pačiu universitetu. 

Kaip šios ekskursijos dalyvės 
galime drąsiai teig	, jog ši kelio-
nė mums suteikė neįkainojamos 
pa	r	es ir ryžto renkan	s atei-
	es profesiją. Pirmiausiai nuvykę 
buvome pakvies	 į paskaitų salę, 
kurioje ne 	k sužinojome apie 
mūsų laukiančią veiklą, bet ir 
gavome galimybę pasikalbė	 su 
studentais. Universitete mums 
buvo viskas parodyta: moderni  
ASU biblioteka, patalpos, kuriose 
studentai sportuoja. 

Prabėgus greitai bei smagiai 
oficialiajai daliai, prasidėjo 	kra-
sis darbas - eksperimentai. Pir-
mas, kurį atlikome, buvo 	krai 
įdomus. Gaminome skystas trą-
šas. Gal viskas ir atrodytų lengva 
bei  elementaru, jei ne tai, jog 
patys turėjome skaičiuo	 reikia-
mų naudo	 medžiagų kiekį ir jas 
	rpin	. Visiems bandymas buvo 
sėkmingas, nes trąšos a		ko 
standartus ir jas būtų galima 

naudo	 tam 	kriems dirvo-
žemiams pagerin	 

Atkeliavę į antrąjį laboratorinį 
kabinetą bandymus atlikome su 
vandeniu, tyrėme jo elektros 
srovės laidumą, pH, nitritus. 
Tikrinome, kaip pasikeis skir	n-
go vandens spalva (iš krano ir 
sniego) naudojant indikatorių. o 
vėliau jį įdėjome į specialius 
prietaisus, kurie padėjo nustaty-
	, ar šį vandenį galima ger	, ar 
ne bei kur jis gali bū	 panaudo-
tas. 

Pasku	nė, tačiau ne pa	 pras-
čiausia buvo agronomijos labo-
ratorija. Joje turėjome  atpažin	  
džiovintų augalų pavadinimus 
bei paskirD ir naudą. Po to  atli-

kome keletą bandymų: dirvo-
žemio tvarumo testą, aiškino-
mės dirvožemio sudėD ir sanda-
rą. Taip pat stebėjome, kaip 
skir	nguose suspaustuose dirvo-
žemiuose auga augalai. 

Grįžusios namo dar ilgai negalė-
jome atsigau	. Sužinojome 	krai 
daug ir praplėtėme savo žinias 
apie profesijas, bet ir susirado-
me naujų pažįstamų. Aleksandro 
Stulginskio universitetas paliko 
neišdildomą įspūdį ir, manome, 
atsiras 	krai ne vienas mokinys, 
kuris baigęs dvyliktą klasę ten 
studijuos. Gal  net  mes. 

Mokinius kelionėje lydėjo biolo-
gijos mokytoja Kris	na Muraš-
kienė ir Irina Barabanova. • 

Aleksandro Stulginskio 
Paulina Maskaliovaitė ir Ugnė Pališaitytė  

Lapkričio 16 d. 
Didždvario gimnazijos 
bendruomenė pami-

nėjo  
Tolerancijos dieną.  

Gimnazija pasipuošė 
Tolerancijos paukš-

čiais.   
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Galvok globaliai - veik lokaliai 

Šiaulių Didždvario gimnazijoje 
vyko Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 
mainų projektas „Galvok globa-
liai, veik lokaliai“ (Think globally, 
act locally). Tai Lietuvos ir Len-
kijos jaunimo mainų fondo lėšo-
mis rengtas projektas, kurio me-
tu 10 mokinių iš Milovkos (Len-
kija) ir 10 Didždvario gimnazistų 
diskutavo apie vieną svarbiausio 
pastarojo meto problemų – mi-
grantų krizę, Europos šalių įsipa-
reigojimus priim	 pabėgėlius – 
lyginant Lietuvos ir Lenkijos situ-
aciją, pabėgėlių galimybes inte-
gruo	s į priimančių šalių gyve-
nimą bei visuomenei kylančias 
baimes ir išanks	nį nusistatymą. 

Jaunuoliai visą savaitę gilinosi 
pabėgėlių situaciją įvairiose ša-
lyse, savo šalių pa	rD pristatė 
Didždvario gimnazijoje savano-
riaujantys Erasmus+ programos 
savanoriai iš Austrijos ir Gruzijos. 
Jaunimo mainų dalyviai apsilan-
kė Šiaulių miesto savivaldybėje, 
susi	ko su Šiaulių m. savival-
dybės administracijos direkto-
riaus pavaduotojais Martynu  
Šiurkumi ir Giedre Mendoza He-
rrera. Šie poli	kai kalbėjo apie 
Šiaulių miesto bendruomenę ir 
pabėgėlių integracijos strategiją, 
jei šie nuspręstų apsisto	 Šiau-
liuose. Lietuvių ir lenkų moks-
leiviai su poli	ke aptarė kon-
krečius pabėgėlių gyvenimo, kal-
bos mokymo, įdarbinimo klau-
simus.  

Surengta išvyka į Vilnių – mo-
kiniai susi	ko su Lietuvos lais-
vosios rinkos ins	tuto pre-
zidentu Žilvinu Šilėnu, klausė pa-
skaitos apie tai, kokią įtaką pri-
imančios šalies ekonomikai daro 
pabėgėliai. Paskaitos metu Ž. Ši-
lėnas teigė, kad tokia migracija 
ne 	k neturi neigiamos įtakos 
ekonomiškai, tačiau ir padeda jai 
aug	. Dar vienas susi	kimas su-
engtas Vilniaus arkivyskupijos 
„Caritas“ centre. Paskaitą apie 
pabėgėlių integraciją į pri-
imančios šalies bend-
ruomenę skaitė Vil-
niaus arkivys-kupijos 
Caritas Užsie-niečių 
integracijos progra-
mos vadovė Neringa 
Džiugelytė.  

Moksleivių grupelės 
parengė klausimyną 
apie pabėgėlių priė-
mimą ir apklausė pra-
eivius Šiauliuose, mo-
kinius bei mokytojus 
mokykloje.  

Apibendrinus klausi-
myno rezultatus kon-
statuota, kad šiaulie-
čiai pakankamai neu-
traliai ver	na pabė-
gėlių priėmimą, ne-
jaučia išanks	nio 
priešiškumo, daugelis 
gyventojų apie pabė-
gėlius žino 	k iš ži-

niasklaidos ir skep	š-kai ver	na 
	kimybę, jog jų ar	miausioje 
aplinkoje – kai-mynystėje, mik-
rorajone įsikurtų didelė pabėgė-
lių bendruomenė.  

Jaunuoliai konstatavo, kad ir Lie-
tuvos, ir Lenkijos visuomenėje 
vyrauja panašūs stereo	pai, pa-
našios baimės ir lūkesčiai. 

Moksleiviai pasakojo, kad šie 
jaunimo mainai padėjo sužino	 
daug naujos informacijos apie 
pabėgėlių krizę, supras	 pro-
blemos esmę. • 

Brigita Gerikaitė  

Puslapis 11 Antrieji namai 

 

LLRI ins	tuto ekspertas Ž.Šilėnas 

Šiaulių m. savivaldybės atstovai  
G.Mendoza Herrera ir  M.Šiurkus 

Lapkričio 22 d. Šiaulių m. 
savivaldybės sveikatos biu-
ras kartu su Lietuvos blai-
vybės draugija „Baltų ai-
niai” pakvietė į paskaitą 

„Rūkymo ir alkoholio žala”. 
Lektorius Artūras Šiukš-

ta, draugijos „Baltų ainiai” 
Klaipėdos padalinio pirmi-
ninkas pasakojo apie pri-
klausomybes sukeliančias 
medžiagas. Faktus pateikė 

metodologiniu principu, 
patrauklia, interaktyvia for-
ma, su diskusijomis, ilius-
truotomis karikatūromis, 

teminiais aforizmais. Supa-
žindino su priklausomybę 
sukeliančių medžiagų po-

veikiu žmogui, visuomenei. 
Atskleidė agresyvaus mar-

ke	ngo įtaką sąmonei, 
apsisprendimams. • 

Lapkričio 22 d.  
Gytautė Adomaitytė (Ip) 
pristatė savo rankų darbo 

papuošalų kolekciją  
„Akmenėlių šnabždesys”. 

Kolekcijos intriga -naudo-
jama medžiaga.  

Gytautė kuria originalius 
papuošalus su įvairiais ak-

menimis. Nė vieno pa-
puošalo nėra iden	ško - jie 
tokie pat skir	ngi, kaip ir 
akmenys, su kuriais 	e 
papuošalai yra daromi. 
Akmens forma, faktūra, 

spalvos ir atspalviai patys 
padiktuoja, kaip papuošalas 

turi atrody	.  
Gytautė akmenukus puošia 
bižuterinės vielutės nėrinių 
raštais, karoliukai suteikia 

prabangos efektą. • 
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Gruodžio 6-7 d. Lietuvos 
mokinių neformaliojo švie-
	mo centre Vilniuje vyko 
„Idėjų mugė”. Į renginį 

susirinko Lietuvos moki-
niai, garsėjantys inovaty-
viomis idėjomis ir jau mo-
kykloje atliekantys mokslo 

	riamuosius darbus. 
Didždvario gimnazijai ats-

tovavo TB1 mokinys 
 Kipras Tallat Kelpša. 

 Už pristatytą idėją „Pigios 
vandens baterijos: ar įma-

noma?’ Kipras sulaukė 
palankaus mokslininkų 

dėmesio ir apdovanotas 
renginio diplomu.  

 

Didždvario gimnazija nuo-
širdžiai dėkoja UAB 

„Eugesta” įmonės vadovui              
p.Kęstučiui Stabingiui už 
dėmesį mūsų mokyklai, 

padovanotus ekonomikos 
vadovėlius. 

Jūsų dėka mūsų gimnazi-
jos  II kl. mokiniai turės 

galimybę moky	s ekono-
mikos, naudodamiesi 
šiuolaikiška mokymo            

priemone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveikiname Didždvario 
gimnazijos 	nklininkes, 
laimėjusias II-ąją vietą 
prieškalėdiniame tarp-
mokykliniame turnyre 

„Pabūkime kartu”.  

Stasio Šalkauskio taurė sugrįžo į Didždvario gimnaziją 

Vizitas 

Puslapis 12 Naujienlaiškis 

Kiekvienais mokslo metais Šiau-
lių Stasio Šalkauskio gimnazija 
organizuoja matema	kos ko-
mandinį konkursą Šiaulių aps-
kri	es progimnazijų, vidurinių 
mokyklų ir gimnazijų mokslei-
viams. Lapkričio 26 d. Didždvario 
gimnazijos 9-12 klasių mokiniai 
dalyvavo šiame konkurse. 

Prieš gerą penkmeD S. Šal-
kauskio taurė puikavosi Šiaulių 
Didždvario gimnazijoje. Po to 
taurė puošė kitas gimnazijas. 
2015-2016 m. buvo žengtas 
pirmas žingsnis taurės link. Lai-
mėjome trečiąją prizinę vietą ir 
prisiėmėme iššūkį 2016-2017 m. 
laimė	 nors antrąją prizinę vietą. 

Susitelkusios komandos dėka 
taurė vėl atkeliavo į mūsų gim-
naziją. S.Šalkauskio taurę - nuos-
tabią pelėdą iškovojo didž-
dvariečiai. 

Edvinas Rudminas (12 kl.),   

mokytoja Irena Baranauskienė. 
Vismantas Stonkus (11 kl.), 
mokytoja I.Baranauskienė.  

Ugnė Tylenytė (11 kl.), mokytoja 
I.Baranauskienė.  

Viktorija Pakštaitė (10 kl.),  
mokytoja Irma Venskuvienė. 

Arnoldas Bubelis (9 kl.),  moky-
tojas Vincas Tamašauskas. 

Šiais metais pirmą kartą kon-
kurse dalyvavo dvi Didždvario 
gimnazijos moksleivių koman-
dos. 
Antra komanda: 

Ry/s Petkauskas (9 kl.), moky-
tojas Vincas Tamašauskas.  
Ignas Kondratavičius (10 kl.),  
mokytojas V.Tamašauskas.  

Jonas Naujokas (11 kl.), mokyto-
ja Aistė Venclovienė.  Vytenis 
Šliogeris (12 kl.), mokytoja 
A.Venclovienė.  

Linas Valiukonis (12 kl.), moky-
toja Rima Ernes	enė. 

Ši komanda nuo trečiosios pr-
zinės vietos atsiliko 	k vienu 
tašku. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
moksleiviams. 

Visi Šiaulių Didždvario gimnazijos 
matema	kos mokytojai linki 
moksleiviams siek	 užsibrėžto 
	kslo, kuo daugiau sužino	 apie 
matema	ką, kuo dažniau pa-
stebė	 jos įtaką supančiam pa-
sauliui. Būkite unikalūs kaip ir 
pa	 matema	ka, kuri turi uni-
kalią savybę - tuo pat metu bū	 
ir apčiuopiama, tačiau ir visiškai 
abstrak	. • 

Irena Baranauskienė  
DĖKOJAME 

Lapkričio 23 d. Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje lankėsi Klaipėdos 
miesto švie	mo įstaigų vadovai. 
Iš viso metodinėje konferenci-
joje dalyvavo 50 Klaipėdos mies-
to bendrojo lavinimo ir nefor-
malaus ugdymo įstaigų vadovų ir 
pavaduotojų. 

Pagrindinis šio vizito 	kslas buvo 
pasisem	 naujų žinių ir įgūdžių 
bendradarbiaujant su Šiaulių 
Didždvario gimnazija. 

Šiaulių m. savivaldybės admi-
nistracijos Švie	mo skyriaus vy-
riausioji specialistė Edita Minku-
vienė pristatė pranešimą tema 
„Sėkmingas šiaulie	s”, o Švie-
	mo kultūros ir sporto depar-
tamento direktorė Asta Lesaus-
kienė pasveikino metodinės kon-
ferencijos dalyvius. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos  
administracijos atstovai pristatė 
gimnazijos „Sėkmės raktą” ir 
gimnazijos veiklą. 

Vėliau konferencijos dalyviams 
buvo surengta ekskursija po gim-

naziją, svečiai apžiūrėjo gim-
nazijos radijo stoD „Radijo klu-
bas”, mokytojų kabinetą, jau-
kumo zoną, pagalbos skyrių, 
skaityklą. • 
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Nuotrauka Anželikos Griciūtės 



Eksprom/nė kalba puikus savęs lavinimas 

Puslapis 13 Antrieji namai 

Lapkričio 15 d. Didždvario gim-
nazijos skaitykloje vyko miesto 
eksprom	nės kalbos lietuvių 
kalba konkursas, kuriame daly-
vavo gimnazistai iš Šiaulių mies-
to mokyklų. 

Iš viso konkurse dalyvavo devy-
ni III-IV klasių mokiniai iš Šiaulių 
S.Šalkauskio, J.Janonio, Ro-
muvos, Saulėtekio, Didždva-
rio  gimnazijų. Už konkurso or-
ganizavimą buvo atsakingos 
Didždvario gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojos Janina Dom-
brovskienė ir Jolanta Valančie-
nė. 

Iš pradžių mokiniai turėjo a	-
džiai perskaity	 D. Mušinsko 
novelę „Keptas poetas pie-
tums“, kurioje ironiškai pertei-
kiama menininko vieta visuo-

menėje ir šiuolaikinės valdžios 
požiūris į inteligen	ją. Gimna-
zistai turėjo apsvarsty	 kokias 
min	s sukelia šis tekstas ir turė-
jo pasirink	 bent vieną idėją iš 
novelės ir panaudo	 ją savo 
viešojoje kalboje. 

Vėliau mokiniai turėjo a	džiai 
peržiūrė	 belgų režisieriaus 
Markus Baumeister filmą „Me-
nas“ ir pagalvo	 kokių minčių 
kelia šiame filme aktoriaus 
Ludwig Van sukurtas vaidmuo 
apie požiūrį į kūrybos procesą ir 
gyvenamąją aplinką ir vėl pa-
sirink	 bent vieną idėją ir ją pa-
naudo	 savo viešojoje kalboje. 
Gimnazistai gavę temą kalbas 
turėjo paruoš	 per 10 minučių, 
o kalba turėjo truk	 5 minutes. 
Pagrindinė tema - menas, meno 

svarba.  

Ruošdami 
viešąją kalbą 
mokiniai tu-
rėjo išsirink	 
vieną iš dvie-
jų autorių. 
Viešojoje kal-
boje moki-
niai turėjo 
atskleis	 
	kslą, kodėl 
kažkuris autorius turi tap	 pre-
mijos laureatu, mokiniai turėjo 
pasirinkimą tarp filmo ir nove-
lės. Savo kalboje mokiniai priva-
lėjo paminė	 šal	nius. 

Gimnazistai teigė, kad iš pra-
džių jautėsi išsigandę, tačiau 
vėliau stresas nuslūgo ir visiems 
mokiniams puikiai sekėsi. 

Nugalėtojai: 

I vietą užėmė J.Janonio gim-
nazijos mokinys Lukas Aluzas; 

II vietą - Romuvos gimnazijos 
mokinys Bernardas Jauga; 

III vietą - S.Šalkauskio gimnazis-
tė Isabelle Lahayne. • 

Lapkričio 25 d. Šiaulių Didž-
dvario gimnazijoje lankėsi 8 
Suomijos mokyklų vadovai, mo-
kytojai, švie	mo centro atsto-
vai. Svečius iš šiaurės rytų Suo-
mijos domino mokyklos tarp-
tau	škumas - tarptau	nio baka-
laureato diplomo programa, 
užsienio kalbų dėstymo poli	ka, 
iššūkiai su kuriais gimnazija su-
siduria. Vizitas surengtas pagal 
projektą „Nordic - Bal	c mobili-
ty programme”. 

Mokyklos administracija sve-
čiams pristatė gimnazijos veiklą, 
mokykloje siūlomas ugdymo 

programas, svečiai buvo supa-
žindin	 su gimnazijos klasių ku-
ratorių darbo specifika, taip pat 
stebėjo mokinių surengtus de-
batus anglų kalba apie olim-
pinių ir parolimpinių nugalėtojų 
apdovanojimo skirtumus. Su-
reng	 susi	kimai su „Radijo 
klubo“ nariais, gimnazijos radijo 
stotyje savanoriaujančiais Euro-
pos savanorių tarnybos sava-
noriais. 
Gimnazijos administracija ir 
svečiai iš Suomijos diskutavo 
apie integruotų pamokų vedi-
mą, mokinių motyvacijos didi-

nimą bei bendruomenės su-
būrimą. Svečiai ir administracija 

aptarė galimas bendradarbia-
vimo sri	s. • 

Suomijos mokytojų vizitas Didždvario gimnazijoje 

Užsienio kalbų mokytojų gdymo  
skyriaus vedėja Rūta Alminienė 

 

Anželika Griciūtė 

Suomijos mokytojų vizitas Didždvario gimnazijoje 

Lapkričio 21 d. IIp klasės moki-
nių grupė, kurie mokosi IT 
„Kompiuterinės leidybos prad-
menys”, kartu su IT mokytoja 
Daiva Bukelyte, vyko į Šiaulių 
profesinio rengimo centro 
Technologijų skyrių.  

IT mokytojos supažindino su 
studentams siūlomomis moky-
mo programomis, pamokos pla-
navimu, mėgstamiausiomis ir 
labiausiai naudojamomis kom-
piuterinėmis programomis lei-
dyboje. Papasakojo, kaip jos 

veikia, kokia paskir	s. Paskui IIp 
klasės mokiniai turėjo galimybę 
iš arčiau susipažin	 su interneto 
vytos poros kabeliu, uždė	 lai-
dui RJ-45 jung	es antgaliukus, 
patys jį sujungėme ir ištesta-
vome su kompiuterinio 	nklo 
kabelių testeriu. Tai buvo labai 
neįprasta ir tuo pačiu labai 
kruopš	 veikla. Buvo įdomu 
pamaty	, kaip RJ-45 jung	s 
atrodo iš arčiau. Taip pat vyko ir 
prak	nė užduo	s prie kom-
piuterių. Išbandėme programą 

„SketchUP” ir 
sukūrėme 3D 
pastato vaizdą. 
Taigi, manome, 
kad ši išvyka 
buvo labai in-
formatyvi, ga-
na įdomi ir 
naudinga, nes 
išbandėme ir 
susipažinome 
su naujomis, 
dar niekada 
nebandytomis  veiklomis. sri	s. • 

Kompiuterinės leidybos pradmenys 

 

Rugilė Prialgauskaitė, IIp  
Nuotrauka Miglės Viliušytės, IIp  



 

Bendruomeniškumas - Šiaulių atei/es garantas 

IT konkursas BEBRAS 

Puslapis 14 Naujienlaiškis 

Lapkričio 17 d. Didždvario gim-
nazijoje vyko Šiaulių m. gimna-
zijų mokyklų konferencija 
„Bendruomeniškumas - Šiaulių 
atei	es garantas”, kurią organi-
zavo Didždvario gimnazijos mo-
kinių savivalda, kuravo Nefor-
maliojo švie	mo ir pagalbos 
skyriaus vedėja Daiva Trijo-
nienė.  

Konferencijoje dalyvavo moki-
niai iš 9 Šiaulių mieste įsikūrusių 
mokyklų - J.Janonio, Romuvos, 
Lieporių, St.Šalkauskio, S.Son-
deckio menų ir S.Daukanto gim-
nazijų, Jovaro ir Dainų progim-
nazijų. Renginyje dalyvavo apie 
70 skir	ngo amžiaus mokinių.  

Pasak organizatorių, pagrindinis 
konferencijos 	kslas išsiaiškin	, 
kaip kiekviena mokykla su-
pranta bendruomeniškumo są-
voką, ką reikia dary	, kad ben-
druomeniškumo idėja sklistų 
Šiauliuose. 

Konferencijos pradžioje Didž-
dvario gimnazijos mokiniai kiek-
vienam konferencijos dalyviui 
iš	esė ranką ir rankos pa-
spaudimu pradėjo renginį - taip 
parodydami, kad bendruome-
niškumas prasideda nuo pačių 
paprasčiausių dalykų. 

Renginį a	darė didždvariečio 
Dominyko Jokubausko daina, o 
Didždvario gimnazijos mokinių 
savivaldos prezidentė Fausta 

Roznytė, pristatė mokykloje gy-
vuojančius bendruomeniškumo 
principus. Susirinkusius pasvei-
kino ir Didždvario gimnazijos 
tėvų klubo prezidentė Einora 
Lomeikienė. 

Visų konferencijoje dalyvaujan-
čių mokyklų atstovai paruošė 
namų darbus, parengė origina-
lius savo mokyklų pristatymus, 
kuriuose atsispindėjo, kaip jų 
mokyklose suprantamas ben-
druomeniškumas, kaip jis pasi-
reiškia. 

Didždvario gimnazijos neforma-
liojo švie	mo ir pagalbos sky-
riaus vedėja Daiva Trijonienė 

pakvietė visus sužais	 kūrybinį 
žaidimą „Stal	esė”. Pasiskirstę į 
mišrias komandas mokiniai vyk-
dė įvairias komandines užduo-
	s, kurias vėliau turėjo pri-
staty	. Žaidimo esmė - pagrin-
dų savo bendruomenės resto-
ranui sukūrimas. Gimnazistai 
turėjo sugalvo	 restorano pava-
dinimą, apibrėž	, kas moty-
vuoja bū	 steigėjų komandos 
(bendruomenės) nariu, taip pat 
apžvelg	 ir demotyvuojančius 
veiksnius, sukur	 ketureilius, ki-
taip tariant „Arbatėlės poeziją”, 
taip pat kiekvieno restorano 
savininkai turėjo išvardin	, kas 

gerintų restorano veiklą, kokias 
emocijas mokiniai, tėvai, moky-
tojai ir administracijos atstovai 
turėtų pa	r	, užėjus į restora-
ną.  

Apibendrinant D. Trijonienė pa-
dėkojo mokiniams už gražias 
min	s bei poelgius, kuriais jie 
kuria savo mokyklų bendruo-
menę. Kiekvienos mokyklos ats-
tovams buvo įteik	 padėkos 
raštai už aktyvų dalyvavimą 
konferencijoje 
„Bendruomeniškumas - Šiaulių 
atei	es garantas”. • 

Anželika Griciūtė 

Lapkričio 7-8 d. Didždvario gim-
nazijoje vyko informacinių tech-
nologijų konkursas „Bebras“. 

Sveikiname: 

Nojų Rimeisį ir Vytenį Šliogerį 
(TB2) pateko į šalies geriausiųjų 
dvyliktokų 50-tuką 

Povilas Mikalauskas pateko į 
Šiaulių m. geriausiųjų dvylikto-
kų 10-tuką. 

Erlandas Aksomai/s pateko į 
Šiaulių m geriausiųjų dvyliktokų 
30-tuką 

Pateko į Šiaulių m.  Vienuolikto-
kų 5-tuką: Laurynas Mikolai/s,  

Jonas Naujokas, Marius Pocevi-

čius. 

Rimantas Ernestas pateko į 
Šiaulių geriausiųjų  dešimtokų 
10-tuką. 

Rokas Urbelis pateko į Šiaulių 
geriausiųjų dešimtokų 20-tuką 

Viktorija Pakštaitė pateko į 
Šiaulių miesto geriausiųjų de-
šimtokų 30-tuką. 

Natalija Ambrazaitė pateko į 
Šiaulių miesto geriausiųjų de-
vintokų 10-tuką. 

Jonas Urbonas pateko į Šiaulių 
geriausiųjų devintokų 20-tuką.    

Tautvydas Čereška pateko į 
Šiaulių geriausiųjų devintokų  

30-tuką.    

Pagrindiniai šio kon-
kurso 	kslai, pasak IT 
mokytojos Daivos Bu-
kelytės yra ska	n	 do-
mėjimąsi informacinė-
mis technologijomis, 
loginį mąstymą, sam-
protavimą. Taip pat šis 
konkursas padeda mo-
kiniams pasi	krin	 savo lyg-
menį kitų Lietuvos miestų gim-
nazijų mokinių atžvilgiu. D. Bu-
kelytė sakė, kad mokytojai spe-
cialiai mokinių nerengia ir jiems 
specialių patarimų, kaip laimė	 
konkursą, nedalina. Didždvario 

gimnazijos mokiniai remiasi sa-
vo asmenine pa	r	mi ir žinio-
mis, kurias igijo per IT ir mate-
ma	kos pamokas. Iš viso kon-
kurse dalyvavo 32 Šiaulių 
Didždvario gimnazijos mokiniai. 

• 

Nuotrauka Anželikos Griciūtės 

 



Diversity 

Puslapis 15 Antrieji namai 

CAS (Crea	vity Ac	on Service) 
is the core element of the IB 
programme. It encourages 
(forces) students to step out of 
their comfort zone and do so-
mething they do not have the 
	me or guts to do. Schools in 
Lithuania which offer the IB 
programme communicate and 
work together in order to imp-
rove the implementa	on of 
CAS. One way to do that is CAS 
conven	on, which happens 
every year in different IB school 
in Lithuania. This year Šiauliai 
Didždvaris gymnasium had the 
honour to invite other IB stu-
dents from The American Inter-
na	onal School of Vilnius, Vil-
niaus Licėjus, Tauragės 
‘Versmės‘ gymnasium and host 
the conven	on which‘s topic 
was ‘Diversity‘. 

The conven	on started on 18th 
of November. The guests were 
greeted by the Principal of 
Didždvaris gymnasium Vitalis 
Balsevičius, then the CAS con-
ven	on was introduced by 

school‘s CAS coordinators Pau-
lius Baranauskas and Simona 
Česnaitė. Aeer that Sonata 
Dedūraitė, EVS volunteers Jo-
hannes, Nino and Tabea intro-
duced EVS, talked about their 
experiences so far. Then IB 
students had a lecture from 
Jolanta Šiūparienė (city council) 
about children rights. Later 
par	cipants had a dance lesson 
from IB Alumni Liudas Nekro-
šius, made postcards and toys 
for children, elders and lonely 
people. The 1st day finished 
with a debate on the topic 
‘THW give equal pay-out to 
Lithuanian athletes for both 
olympic and paralympic victo-
ries‘ and the brain bagles. 
The 2nd day started with a 
treasure hunt around Šiauliai, 
where teams had to take pho-
tos of specific objects in the 
city. Then, when the winners 
were announced forum theatre 
was organized. 3 different dis-
crimina	on/diversity issues 
were presented, other IB stu-

dents could change any person 
who was ac	ng and try to solve 
the issue in some type of way. 
The CAS conven	on ended with 
students filling in reflec	ons 
and Paulius Baranauskas than-
king the par	cipants for a great 
and produc	ve interac	on 
during this event. 

All in all, CAS conven	on was a 
great opportunity for IB stu-
dents from different Lithuanian 
schools to get to know each 

other, make connec	ons and 
compare learning styles, share 
experiences and beger ways of 
doing CAS. We hope that our 
guest lee not only with new 
facebook friends, but delighiul 
memories too. 

See you next year! • 

2016 m. gruodžio 10 d. Šiaulių 
universitetas organizavo Šiaulių 
apskri	es matema	kų olimpia-
dą 9-12 kl. mokiniams. Mokiniai 
rungėsi skir	ngų klasių kate-
gorijoje. Kiekvienoje grupėje 
ver	nimo komisija išrinko mo-
kinius, geriausiai atlikusius už-

duo	s. 
Olimpiadoje dalyvavo 19 didž-
dvariečių. 
9 (I gim.) kl. grupėje Ry/s Pet-
rauskas (Ip kl.) pelnė II vietą, 
o Austėja Valčiukaitė (Ip kl.) – 
III vietą. Abu mokinius moko 
mokytojas Vincas Tamašaus-

kas. Viktorija Pakštaitė (IIm kl.) 
10 kl. grupėje laimėjo II vietą. 
Mokytoja Irena Venskuvie-
nė. Ugnė Tylenytė (IIIe kl.) 
ir Žygimantas Kramenka (IIIc kl.) 
grupėje pelnė II ir III vietas. 
Mokytojas Irena Baranauskie-
nė. 

Gruodžio 12 d. Šiaulių m. moki-
nių informa	kos olimpia-
doje Vismantas Stonkus (III kl.) 
užėmė III vietą.  Mokytoja 
Daiva Bukelytė. 

Sveikiname prizininkus, dėko-
jame jų mokytojams! • 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
Romualda Pupinytė Didždvariečiai Šiaulių apskri/es mokyklų olimpiadose 

Nuotrauka Gretos Kuliušaitės 

Gruodžio 8 d. Didždvario gim-
nazijos Im klasės mokiniai Pau-
la Vaidelauskaitė, Kotryna Ra-
lytė, Viltė Novikovaitė, Nojus 
Dargis, Jokūbas Ramašauskas, 
Armandas Kondroška dalyvavo 
Šiaulių m. savivaldybėje vyku-
siame an	korupcijos rengi-

nyje.  
Moksleiviai paruošė prisistaty-
mo programą, plakatą an	ko-
rupcine tema. Dalyvavo išra-
dingoje viktorinoje. Renginyje 
kalbėjo Šiaulių miesto SST va-
dovė, Šiaulių miesto vicemeras. 
Jie ragino jaunimą nesitaiksty	 
su korupcija mūsų valstybėje. 
Aiškino jos priežas	s ir daromą 
žalą. 
Dalyviams buvo įdomu gyvai 
padiskutuo	, išdėsty	 savo 
pamąstymus korupcijos pre-
vencijos tema. • 

Istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė  

An/korupcijos konkursas 
Gruodžio 9 d. minint 
Tarptau	nę an	ko-
rupcijos dieną Didž-
dvario gimnazijoje 
buvo skaitoma „Sąži-
ningumo deklaraci-
ja", kuri vėliau buvo 
pairašyta ir mokinių 
ir mokytojų. 
Nuo 2004 metų kasmet gruo-
džio 9-ąją visame pasaulyje mi-
nima Tarptau	nė an	korup-
cijos diena.  
Ši diena yra simbolinė, kadangi 
2003 metais Meksikoje buvo 
pasirašyta Jung	nių Tautų kon-

vencija prieš korupciją. Šią 
dieną kviečiame dar daugiau 
dėmesio skir	 tokių vertybių, 
kaip atsakomybės, skaidrumo, 
sąžiningumo prisiminimui ir 
ska	nimui. • 

Deklaracija 
 



 

Respublikinis Teodoro Grotuso gamtos mokslų eksperimentų konkursas 
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1851 metais Šiauliuose buvo 
įkurta Šiaulių vyrų gimnazija. 
Tuo metu joje buvo paruo-
šiamoji ir septynios gimnazijos 
klasės, kuriose mokėsi 	k vai-
kinai. Šiaulių J.Janonio gimna-
zijos matema	kai (buvusi Šiau-
lių vyrų gimnazija) organizuoja 
Šiaulių krašto 8 progimnazijos ir 
I–IV gimnazijos klasių vaikinų 
matema	kos olimpiadą-kon-
kursą, kuriame dalyvavo 20 
pačių gabiausių Didždvario gim-
nazijos vaikinų ir visi pasiekė 
pakankamai gerų rezultatų. 
Geriausiai pasirodė Vismantas 
Stonkus (III klasė, mokytoja 
Irena Baranauskienė) ir Jonas 
Naujokas (TB1 klasė, mokytoja 
Aistė Venclovienė), kurie surin-
ko visus galimus taškus III klasių 
vaikinų grupėje pelnė pirmąsias 
vietas. Arnoldas Bubelis (Ip 
klasė, mokytojas Vincas Tama-
šauskas) pelnė II vietą pirmųjų 

gimnazijos klasių vaikinų tarpe 
o Ugnius Sadauskas (Ig klasė, 
mokytoja Rima Ernes	enė) toje 
pačioje grupėje užėmė III vietą. 
III vietą antrųjų gimnazijos kla-
sių vaikinų grupėje užėmė Eisvi-
nas Pranskai/s (IIp klasė, mo-
kytojas Eugenijus Buivydas). 
Puikūs rezultatai ska	na dar in-
tensyviau dirb	, ruoš	s mate-
ma	kos konkursams ir olim-
piadoms.  

Matema	ka yra maistas protui, 
todėl verta visiems jos moky	s? 
Gimnazistui pačiam bū	 atsa-
kingam už savo mokymosi pro-
cesą ir jo valdymą, t.y. moky	s, 
suvok	 savo mokymosi 	kslus ir 
ver	n	 pasiekimo lygmenį, t.y. 
moky	s gyvenimui. Sistemingas 
loginio mąstymo uždavinių 
sprendimas leidžia pažin	 na-
tūralią matema	kos dalį. Spręs-
dami uždavinius mokiniai iš-

moksta matema	nes žinias 
panaudo	 fizikos, chemijos, 
geografijos, biologijos ir t.t. Pa-
mokose. Be to, jiems neiškyla 
problemų tvarkant savo biu--
džetą, atliekant įvairius bui-
	nius paskaičiavimus, apsiper-
kant parduotuvėse, atliekant 
pašto operacijas, mokant mo-
kesčius. Kviečiame neabejingus 

matema	kai gimnazistus pamo-
kų, konsultacijų metu ir namie 
spręs	, spręs	, spręs	.  

MORALAS: REIKIA NUOLAT 
SPRĘSTI UŽDAVINIUS, NES DAR 
NIEKAS NEIŠMOKO MATEMATI-
KOS VIEN SPOKSODAMAS Į LEN-
TĄ AR KNYGĄ. • 

Matema2kos mokytojas ekspertas Vincas Tamašauskas 

Didždvario vaikinai matema/kos konkurso lyderiai 

Gruodžio 7 d. Šiaulių Romuvos 
gimnazijoje vyko jau tradicija 
tapęs respublikinis Teodoro 
Grotuso gamtamokslinio eks-
perimento konkursas, kuriame 
dalyvavo Didždvario gimnazijos 
III-IV kl. mokiniai. Šį konkursą 
organizavo Šiaulių universiteto 
Gamtos mokslų fakultetas ir 
Lietuvos mokslų akademijos 
Teodoro Grotuso fondas. 
Konkurse mokiniai atliko che-
mijos, biologijos ir fizikos eks-

perimen	nes užduo	s.  
Didždvario komanda: IV kl. mo-
kiniai Julius Mar/nkus ir Tomas 
Laurinai/s atliko chemijos prak-
	nes užduo	s ir užėmė II vietą, 
IV kl. mokinys Linas Valiuko-
nis ir III kl. mokinys Žygimantas 
Kramenka - fizikos ir užėmė II 
vietą, IV kl. mokinė Deimantė 
Gražytė ir III kl. moki-
nys Tautvydas Ščefanavi-
čius atliko biologijos prak	nes 
užduo	s. 

Šiaulių Didždvario gimnazijos komanda užėmė I komandinę 
vietą.• 

Gruodžio 8 d. Didždvario gim-
nazijoje vyko mokinių savi-
valdos prezidentės inaugu-
racija. 
Iškilmingą šventę a	darė gim-
nazistų daina, o vėliau sekė 
Faustos Roznytės preziden-
tavimo laikotarpiu įvykdytos 
veiklos pristatymas, kurį pa-
rengė gimnazijos mokinių sei-
mo nariai. Vaizdo įraše gim-
nazijos bendruomenės nariai 
teigė, kad Fausta jiems tarsi 

mama, draugė, Didždvario gim-
nazijos siela. 

Buvusi gimnazijos prezidentė 
sakė kalbą, kurios metu drąsiai 
ir nuoširdžiai išliejo savo jaus-
mus visiems susirinkusiems. 
Fausta Roznytė mano, kad lai-
kas ėjo sparčiai, jis vis dar te-
beina, o santykis su visais gim-
nazijos bendruomenės nariais 
pasikeitė – jis tapo ar	mesnis. 
Fausta padėkojo visiems seimo 

nariams, gimnazijos  ad-
ministracijai. 

Bendruomenei pristaty-
ta naujoji Didždvario 
gimnazijos mokinių savi-
valdos prezidentė Bea-
tričė Rastaitytė, kurios 
laukia nemenki iššūkiai - 
ne 	k tęs	 pradėtus 
darbus, bet ir toliau kur	 glau-
dų mokinių savivaldos bendra-
vimo ir bendradarbiavimo ryšį 

su gimnazijos administracija, 
mokyklos ir miesto bendruo-
mene. • 

Anželika Griciūtė 
Naujos pareigos – nauji iššūkiai 



Į mokyklą eina lyderiai 
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Gruodžio 15 d. į Šiaulių Didždva-
rio gimnaziją atvyko Bal	jos šaly-
se lyderiaujančios finansų patarė-
jų įmonės „Porta Finance” 
partneriai: Julijus Grigaliūnas, 
Mikus Janvars ir Algirdas Purkė-
nas. 

„Porta Finance” yra pirmaujan	 
Bal	jos finansų patariamoji įmo-
nė, kuri aptarnauja klientus iš sa-
vo biuro Taline, Rygoje ir Vilniuje. 
Susi	kimo metu Julijus, Mikus ir 
Algirdas įdomiai pasakojo savo 
verslo sėkmės istoriją, supažindi-
no su įmonės galimybėmis bei 
darbais, pasidalijo studijų užsie-
nyje pa	r	mi, bei papasakojo, 
kaip sprendė, kokią profesiją pa-
sirink	. 
Paskaitos klausėsi 10-11 klasių 
mokiniai. Įmonės partneriai pasi-
dalino reikšmingomis min	mis. 
Cituojant Algirdą Purkėną: „Visa-

da turi turė	 savo gyvenimo 	kslą 
bei jo siek	. Labai svarbu yra 
klausy	 savo širdies". Paklausus, 
kaip pasirink	 tarp dviejų norimų 
dalykų Mikus Janvars atsakė: „Tu-
ri išbandy	 viską, 	k taip suprasi, 
ko tau labiausiai reikia”. Svečiai 
noriai atsakė į visus gimnazistams 

iškilusius klausimus, davė pras-
mingų patarimų dėl atei	es pla-
nų. 
Susi	kimas praplėtė mokinių aki-
raD, sužadino dar didesnį smalsu-
mą, bei suteikė progą apgalvo	, 
kaip kiekvienas planuos savo 
atei	es gyvenimą. • 

Karalienės Elžbietos I valdymas 
laikomas Anglijos Aukso amžiumi. 
Elžbieta garsėjo savo aistra mu-
zikai, šokiui ir literatūrai; jos val-
dymo laikotarpiu ypač suklestėjo 
teatras. Vienas iš karalienės glo-
bojamų rašytojų - V.Šekspyras.  

Šiais metais visame pasaulyje or-
ganizuojami renginiai, skir	 šio 
garsaus ir talen	ngo dramaturgo 
400-osioms mir	es me	nėms pa-
minė	. 

Gruodžio 8 d. kamerinėje Poli-
fonijos salėje vyko teatralizuotas 
koncertas, kuriame   skambėjo 
Elžbietos I-osios laikų baladės, 
arijos ir šokiai. Dainininkė Anna 
Maria Wierød iš Danijos kartu su 
senosios muzikos ansambliu 
„Morgaine” leido pasiner	i į Elž-
bietos I laikų dvaro intrigas ir 

paslap	s. 

Į koncertą Ib ir Im klasių gimna-
zistai ir jų anglų kalbos mokytoja 
Kris	na Urbonienė ėjo turėdami 
	kslą - praplės	 akiraD ir pažvelg-
	 į Elžbietos I-osios laikų muziką, 

poeziją ir to meto kūrybą. Buvo 
įdomu gyvai išgirs	 to laikmečio 
muziką - liutnią, klavesiną, išilgi-
nes fleitas, violą gambola.  

Elžbietos I laikų dvasią sukūrė 
angliškos poezijos grožis. • 

Teatralizuotas koncertas 

Sveikiname Vismantą 
Stonkų (III kl.) Šiaulių 
m. bendrojo ugdymo 
mokyklų 8-12 klasių 

mokinių informa	kos 
olimpiadoje užėmusį   

III vietą. Mokytoja  
Daiva Bukelytė.  

 

 

Didždvario gimnazijos 
komanda, sėkmingai 

baigė projekto 
„Savanoriauk su ESF 

Akademija” 
 2016-2017 m. m. 
 I semestrą. Tapusi 

viena aktyviausių šio 
projekto komandų, 
gruodžio 14 d. buvo 

pakviesta į uždaromąjį 
renginį Vilniuje, kuria-

me koncertavo Monika 
ir Aleksas iš X fakto-

riaus, o pašėlęs Kolum-
bijos lietuvis Jurgis 

Didžiulis įkvėpė visus 
tap	 dar aktyvesniais                   

savanoriais. • 

Ib klasės mokinė Gabija Gusevaitė  
anglų k. mokytoja Kris2na Urbonienė  

 

Didždvario gimnazijos 
Debatų klubas gruodžio 
17 d. dalyvavo Lietuvos 
nacionaliniame Debatų 
čempionate anglų k.  
Turnyre dalyvavo 42          

komandos.      

Gimnazijai atstovavo dvi      
komandos - Didždvario A: 

Liudas Vinkleris (TB2), 
Deimantė Kubiliūtė (TB1) 
ir Patrikas Karpenko (TB2) 

ir Didždvario B:  Jurgita 
Bašytė TB1), Kipras Tallat 

Kelpša (TB1) ir Emilija 
Radžiūtė (TB1). Abi ko-
mandos pateko tarp 12 

geriausiųjų, kurios                
2017 m. kovo mėnesį 

varžysis dėl Lietuvos deba-
tų čempiono 	tulo. 

Liudas Vinkleris (TB2) 
pripažintas geriausiu  

turnyro kalbėtoju ir atsto-
vaus Lietuvai 2017 m. 

pasaulio debatų čempio-
nate Indonezijoje. • 

Greta Muliūnaitė 2p  

Palangoje vyko verslo plano turnyras  
„Verslauk!”, kuriame dalyvavo ir  
Didždvario gimnazijos mokiniai. 

 Didždvariečių komanda „Dg - EX NIHILO 
NIHIL FIT”: kapitonė - Jus/na Pinskutė- 

Jasaitė, nariai: Tautvydas Dikšas, Andrius 
Andriuškevičius ir Karolina Noraitė  

Užėmė II vietą.  



 

Šven/nis laikotarpis  
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Gruodžio 6 d. Didždvario gim-
nazijoje vyko Šv. Mikalojaus 
(St.Nikolaus) šventė. Ši diena 
švenčiama vokiškai kalbančiose 
šalyse. Per vokiečių kalbos pa-
mokas vokiečių kalbos moky-
toja Danguolė Kukla kartu su 
gimnazistais, Europos savanorių 
tarnybos (EST) programos sava-
noriais iš Austrijos Tabea ir 
Johannes, savanoriaujančiais 
gimnazijos „Radjo klube”, supa-
žindino su kalėdinėmis Vokie	-
jos ir Austrijos tradicijomis. 
Šven	nės dienos rytą gimnazi-
jos fojė papuošė įvairūs gimna-
zistų darbeliai.  
Šven	škai pasipuošę EST sa-
vanoriai kartu su gimnazistais, 
keliavo gimnazijos koridoriais, 

aplankė kiekvieną klasę, pasa-
kojo apie Šv. Mikalojų ir jo an-
	podą Knecht Ruprecht,  kvietė 
visus į labdaros mugę, kuriai 
įvairius gaminius paruošė patys 
gimnazistai. Jie kūrė kalėdinius 
papuošimus, ruošė gardumy-
nus, gamino ekologiškus kūno 
švei	klius. Pirmokai gimnazis-
tai, kartu gimnazijos „Radijo 
klubu”, paruošė kompak	nius 
diskus su pasakų įrašais. Lėšos, 
surinktos labdaros mugės metu, 
kaip ir kasmet, skirtos Aukštel-
kės socialinės globos namų gy-
ventojų kalėdiniam stalui. 
Renginį organizavo ir mokslei-
viams mugei pasiruoš	 padėjo 
vokiečių k. mokytoja Danguolė 
Kukla ir klasių kuratorė Julija 

Muningienė. Mokiniai įtrauk	 į 
kultūrinę - pažin	nę, socialinę 
veiklą, kartu integruojant vo-

kiečių kalbą.• 
 

 

Anželika Griciūtė Šv.Mikalojaus - St Nikolaus diena 

Eglutė su spindinčiais papuoši-
mais prie įėjimo ir įvairiausios 
kalėdinės dekoracijos puikuoja-
si Didžvario gimnazijoje. Visa tai 
rodo jog artėja viena iš šilčiau-
sių ir draugiškiausių švenčių - 
Šv. Kalėdos. Šventė, kai į namus 
sugrįžta visi tavo šeimos nariai, 
kai gauni ilgai lauktą šiltą bučinį 
į skruostą, s	priausius apkabini-
mus. Kai visi namai kvepia man-
darinais, kai vėl juokiesi žiūrė-
damas filmą „Vienas namuose“ 
ir širdyje šilta nuo gerumo akci-
jų.  
Kiekvienas kažkada rašydavome 
svajingus laiškus Kalėdų seneliui 
ir prabudę Šv. Kalėdų rytą bėg-
davome po egle ieško	 savo 

dovanėlės. Didžvario gimnazijos 
pirmokai apklaus	, kokų dova-
nų laukia, atskleidė įvairiausių 
norų: nuo brangiausių dovanų, 
geriausių mokslo rezultatų iki 
paprasčiausių, bet svarbiausių 
norų, kad visi ar	mieji būtų 
sveiki. Kad ir kokie tai norai, jie 
privalo išsipildy	, juk Kalėdos – 
stebuklų metas!  

Kad ir kokios dovanos, labia 
svarbu Kalėdinė eglutė, po kuria 
jos slepiamos. Mokyklos pirmo-
kai ne 	k džiaugiasi šven	niu 
savo gimnazijos papuošimų, bet 
ir patys stengiasi su šeima na-
muose kur	 jaukiausią ir šven-
	škiausią atmosferą. Nei viena 
šeima neapsieina be eglutės, 

įvairiausiomis spalvomis švie-
čiančių lempučių ar blizga 
girliandos. Patys darbščiausi 
mokiniai žaliaskarę puošia savo 
pačių pagamintais žaisliukais, 
pa-puošimais. 
Šv. Kalėdos šventė turi daugybe 
tradicijų, kurios kiekvieno 
didžvariečio šeimoje - skir	n-
gos. Žinoma, pirmoji ir pa	 
svarbiausia tradicija - bū	 drau-
giškam, maloniai bendrau	 su 
savo ben-draklasiais ir mokyto-
jais, pasirūpin	 šven	niu mo-
kyklos papuošimu. Grįžus iš 
mokyklos ir sulaukus Kūčių 
vakaro, pasi	kus visus nuo jau-
niausio iki vyriausio šeimos 
nario, sės	 prie Kūčių stalo, 

kuris svarbus ne 	ek gausiais 
pa	ekalais, kiek jaukiais pašne-
kesiais. Po šven	nio šurmulio 
visada malonu 	esiog apsiklo	 
šiltu pledu, susirangy	 ant sofos 
ar fotelio, pasičiup	 karštos 
kakavos puodelį ir žiūrė	 kalė-
dinį filmą.  

Leiskime sau per šią šventę 
pamirš	 visus nesutarimus, vi-
sus nepasisekusius kontrolinius, 
blogus pažymius, prisiminkime 
mūsų Mokytojų pastangas ir 
pasistenkime užsikrės	 pačia 
s	priausia Kalėdine dvasia! 

Linksmų Šv. Kalėdų!  ●        

Monika Skrodenytė, 1b 

Advento kojinaitės Klasių kuratorė Oksana Lukšaitė 

Kiekvienais metais gruodžio 1-
25 dienomis Mamų unija orga-
nizuoja kalėdinę akciją „Adven-
to kojinaitės” Vilniaus Universi-
teto Santariškių vaikų ligoninė-
je ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno 
klinikose. 
Jos metu kartu su „geraisias 
nykštukais” paslapčia džiugina 
mažuosius draugus ligoninėje: 

ant kiekvienos palatos durų 
pakabinama po Advento koji-
naitę, kurioje paliekama po 
mielą mažą dovanėlę-siurprizą. 
Vaikai dovanėles randa kasdien 
iki šv. Kalėdų. 

Prie šios gražios akcijos prisidė-
jo ir Didždvario gimnazijos tre-
čiokai. Dovanojame žaislų, kny-
gelių, kanceliarinių priemonių. 
Taip pat nepamiršome ir jų 

mamyčių, joms do-
vanojame knygas ir 
arbatos rinkinius, 
parašėme palinkėji-
mus ir šven	nius 
sveikinimus. ●  

 



European Solidarity Corps 
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The European Union faces numbers of 

challenges, among those the migrant cri-

sis, the rise of radicalism and the constant 

economic instability are considered as the 

most serious ones. The above-men	oned 

challenges are interconnected - the most 

vulnerable social groups are the first tar-

gets of populist na	onalists, who use the 

migrant crisis and its impact on the EU as a 

possibility for mass mobilisa	on. At the 

same 	me the most vulnerable part of 

European society in economic terms is the 

youth, as the age group of 15-24 is cha-

racterised by the biggest unemployment 

rate in comparison to the other age 

groups. Jobless youth can easily become 

vic	m of xenophobic propaganda that in 

long-term will strengthen right-wing mo-

vements and affect the future develop-

ment of the European Union itself. 

In his 2016 State of the Union Address, the 

EU Commission President Juncker stated 

that the EU faces the risk of having “the 

first genera	on in 70 years... poorer than 

their parents”. Therefore the European 

Solidarity Corps ini	a	ve has been 

announced during the speech as a tool to 

spread common European values among 

the youth, to give them the valuable wor-

king experience and increase their compe-

		veness on the labour market as well as 

to develop the EU capabili	es in respon-

ding emergencies. 

The European Solidarity Corps has 

launched on 7 December, 2016. The new 

ini	a	ve gives the chance the 

young EU na	onals aged between 17-30, 

to volunteer and/or to work in their co-

untries or abroad. Being involved in a pro-

ject between the period of 2 and 12 

months, young people can choose the field 

of their interest, including educa	on, he-

alth, working with refugees and preven-

	on of natural disasters. The four op	ons 

the European Solidarity Corps offer are 

volunteering, traineeship, appren	ceship, 

or job. The EU na	onals can choose 

between these four, while the non-EU 

na	onals can apply for the volunteering. 

The youth involved in the occupa	onal 

ac	vi	es will receive a salary. On the other 

hand, volunteers will get the travel reim-

bursement, accommoda	on, insurance 

and small amount of pocket money. The 

volunteering ac	vi	es will be based on the 

exis	ng European Voluntary Service prog-

ram and the whole ini	a	ve will be finan-

ced by the EU, under the EVS and the 

Youth Guarantee Scheme.  

In order to join the European Solidarity 

Corps the simple registra	on is necessary 

that includes ques	ons about your skills 

and interests. Aeer the comple	on of the 

registra	on the par	cipant profile is visible 

for the organisa	ons who will look for the 

ideal candidates for their projects to offer 

the posi	ons, while the candidate can 

reject any proposal before gemng the 

most suitable one. As the ini	a	ve has just 

launched the registra	on is open but the 

 first par	cipants are supposed to start 

working or volunteering only from su-

mmer 2017. 

The new ini	a	ve aims to recruit approxi-

mately 100 000 young people un	l 2020. 

As the project has just launched there s	ll 

is the informa	on missing, neither e-

verything is explained in details, nor the 

young people are fully informed. Ne-

vertheless, from this point, the ini	a	ve is 

quite ambi	ous, aiming to give to young  

people the necessary qualifica	ons they 

will use in their future career. While tac-

kling the youth unemployment the ini	a	-

ve can play the important role by raising 

their awareness of current challenges and 

avoid their further radicalisa	on. • 

Nino Turiashvili, EVS volunteer in „Radio klubas“ 

 



MARCH 

Ugdymo plėtotės centras baigia 
įgyvendin	 tarptau	nį Europos 
Komisijos Mokymosi visą gyve-
nimą programos projektą MARCH 
(angl. Make Science Real in Scho-
ols), kurio 	kslas - sudomin	 
mokinius moksline veikla, ats-
kleis	 jiems mokslo reikšmę kas-
dieniam gyvenimui ir pritaiko-
mumą, sprendžiant vietos ben-
druomenių darnaus vystymosi 
problemas, ir taip prisidė	 prie 
mokslo populiarinimo. 
Susumavus UPC ir mokyklų ko-
mandų ver	nimus, geriausiais 
darbais pripažin	: Didždvario 
gimnazijos komandos iniciatyva - 
gamtos mokslų stovykla „Eure-
ka“. Komandos vadovė chemijos 
mokytoja Virginija Savickaitė. 
Lapkričio 14-16 d. Londone vyko 
baigiamoji MARCH projekto kon-
ferencija, į kurią vyko klasių ku-
ratorė Julija Muningienė ir 1g kla-
sės mokinys Ugnius Sadauskas. 
Konferencijoje dalyvavo atstovai 
iš Graikijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokie	jos, Serbijos, Portugalijos, 
Bulgarijos ir Lietuvos. Vienas 
svarbiusių projekto aspektų yra 
sąsajos tarp mokslų ir atei	es 
karjeros. Pagrindinis baigiamo-

sios konferencijos 
	kslas buvo paro-
dy	 sėkmingiau-
sias STEM prak	-
kas, kurios taiko-
mos kitų šalių 
mokyklose. 
Didždvario gim-
nazija konferenci-
joje pristatė savo 
geriausia pa	rD - 
gamtos mokslų 
stovyklą „Eureka“, kuri buvo 
organizuota mūsų mokykloje bir-
želio 6-10 d.. Konferencijoje pri-
statyta daug įvairių ir įdomių 
STEM pa	rčių. Vieną įdomesnių 
pristatė Josh Doyle. Jis yra vienas 
iš projekto „I'm a scien	st. Get 
me out of here“ kūrėjų. Šis pro-
jektas suteikia galimybę mo-
ksleiviams bendrau	 virtualioje 
erdvėje su mokslininkais ir inž-
inieriais. Moksleiviai gali 	e-
siogiai užduo	 mokslininkams 
bet kokius, juos dominančius, 
klausimus, susirašinė	 su moks-
lininkais ir inžinieriais bei balsuo	 
už jiems labiausiai pa	kusį moks-
lininko pasirodymą. Tokia veikla 
padeda mokiniams suvok	, kaip 
jie gali panaudo	 mokslą rea-

liame gyvenime ir įsi	kin	, kad 
mokslininkai ir inžinieriai yra 
tokie pat žmonės kaip ir visi ki	.  
Konferencijoje taip pat dalyvavo 
mokiniai iš visų šalių atstovių. 
Mokiniai STEM mokymo princi-
pus ver	no iš savo perspektyvos 
ir parašė jaunimo manifestą dėl 
šiuolaikinės švie	mo sistemos 
trūkumų. Jis buvo pristatytas 
visiems konferencijose dalyva-
vusiems mokytojams, STEM am-
basadoriams ir poli	kams. Tokios 
konferencijos suteikia unikalią 
galimybę pasisem	 tarptau	nės 
pa	r	es, tobulin	 anglų kalbos 
įgūdžius bei susipažin	 su moks-
leiviais ir mokytojais iš kitų šalių.• 

Ugnius Sadauskas 

Anželika Griciūtė  
Chemijos bandymai - įtraukimas į mokslo pasaulį 

Lapkričio 2 d. Didždvario gimna-
zijoje vyko cheminių eksperi-
mentų popietė skirta Šiaulių ka-
tedros parapijos vyskupijos vaikų 
dienos centro mokiniams. 
Ar drambliai valosi dan	s? Kaip 
išgaunama blykstė? Kodėl smėlis 
neskęsta vandenyje? – šiuos ir ki-
tus klausimus vaikams be uždavi-
nėjo mokytojos ir kartu rodė eks-
perimentus, lyg pagrįsdamos 
mokinių atsakymus. 
Didždvario gimnazijos mokytojos 
Virginija Savickaitė ir Julija Mu-
ningienė vaikų dienos centro 
mokiniams pažėrė cheminių re-
akcijų triukų – kaip savomis ran-
komis pagamin	 lavos lempą, 
kaip sukur	 „dramblio dantų pa-
stą“, kaip šaltąsias ugneles pa-
sigamin	 pa	ems, kaip išgau	 
blykstės efektą, ką dary	, kad 
servetėlė panardintą į karštą 
liepsną nesudegtų? 
Mokiniai buvo drąsūs ir noriai 

būriavosi prie eksperimentų 
stalo ir visi kartu, ir atskirai. Kiek-
vienas vaikas galėjo save išban-
dy	 chemijos laboratorijos spe-
cialisto vaidmenyje. Mokiniai it 
paruošę namų darbus atsaki-
nėjo į mokytojų pateikiamus 
klausimus, o už tai buvo apdo-

vano	 prizais. 
Visi vienu balsu pritarė mo-
kytojos minčiai, kad mokslas yra 
įdomus tuo, kad išmanydamas 
mokslo sub	lybes gali išmok	 
daug triukų ir nustebin	 jais savo 
draugus. • 

 

Maketuota: 
Šiaulių Didždvario  
gimnazijos Radijo klube 
2016 m. gruodis 

Vilniaus g. 188 
Šiaulių m. 

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO 
GIMNAZIJA 

N
uotrauka Johannes H

um
enberger  

 

Telefonas (8-41)431514 
Faksas (8-41)431424 

El.pašto adresas 
rysiai@dg.su.lt 


