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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

Čia ežeras banguoja,
Aplink žalia gamta.
Balta lyg karalienė –

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela.
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SVEIKINAME SU
PROGIMNAZIJOS
JUBILIEJUMI
Jau skambutis suskambėjo, pamoka vėl
prasidėjo
Ir nereikia taip liūdėti, nes mokykloje
jubiliejus.
Linksma bus šiandien, švęsime kartu.
Prisiminsime senus draugus,
Šoksime, dainuosime, svajosime kartu.
Martynas Kildonavičius, 4A

Mūsų mokykla
Maža ir puiki.
Jau 50 metų.
Ji stovi graži.
Čia mokomės mes.
Čia augame mes.
Mokykla, miela,
Mes mylim Tave.
3A klasės mokiniai
Mokykla, sveikiname sulaukus 50-ies metų !

Jubiliejaus
proga
progimnazi
jai linkime:
Saulėtų dienų, švelnaus ežero bangavimo,
tvirtų eglės šaknų, garsesnio gandrų
kalenimo, įvairiaspalvių gėlių žiedų, kurie
skleistųsi ir puoštų mūsų mokyklą.
Penktos klasės mokiniai

Linkime kultūringų, protingų, šmaikščių,
aktyvių ir pavyzdingų mokinių. Taip pat, kad
dar daug metų progimnazija gyvuotų ir ją
puoštų mokinių ir mokytojų šypsenos.
Mokytojams - kantrybės darbe ir kasdienės
sėkmės. Lai mūsų progimnazija kasmet
tobulėja ir joje būna vis jaukiau.
8B klasės
mokiniai ir klasės vadovė

Mes mokykloje...
Mielieji,
Kiekvienos mokyklos istoriją rašė, teberašo ir rašys buvę,
esami ir būsimi mokyklos mokiniai, mokytojai. Kai mintimis
sugrįžtame į mokyklą, prisimename nerūpestingas dienas, krėstas
išdaigas, mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią klasės lentoje ir
mokytojus, tėviškai globojusius, patarusius, paskatinusius nuolat
ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio.
Mūsų mokyklai jau – 50 metų. Nuoširdžiai sveikinu Mūsų
mokyklos bendruomenę, visus jos narius, visus joje dirbusius ir
dirbančius, besimokiusius ir šiandien besimokančius su gražia švente
– 50-uoju mokyklos įkūrimo Jubiliejumi.
Įkvėpti vaiką nėra sunku, jis savaime trykšta energija ir
kūrybingumu. Daug sunkiau nukreipti jo įkvėpimą teisinga linkme...
Nuoširdžiai linkiu niekada neprarasti vilties ir pasiekti daugiau, negu
atrodo, kad įmanoma. Sėkmės Mums visiems ir kantrybės ugdant
jaunas asmenybes, skatinant jų pasitikėjimą savimi.
Progimanazijos direktorius Romas Senkus

Nuo vaikystės svajojau dirbti mokytoja ir mano svajonė išsipildė su
kaupu... šioje mokykloje aš jau 28 metus. Mokau vaikus matematikos, teko
padirbėti ir technologijų mokytoja. Klasėse būdavo virš 20 mokinių, mokykla
dirbo dviem pamainom, pamokos baigdavosi 18 val. ir vėliau. Su auklėtiniais
daug keliavome, aplankėme dabartinį užsienį: Maskvą, Sankt Peterburgą,
Rygą, mokslo metų pabaigoje eidavome į turistinį žygį su nakvyne... Tie metai
pralėkė kaip viesulas, padovanoję aibę įvairiausių įvykių. Buvo visko:
sėkmingų žygių, juoko, džiaugsmo ir sunkesnių akimirkų, bet man svarbiausia
eiti į priekį, nes kiekviena nesėkmė – gera gyvenimo pamoka.
Linkiu mokytojams tokių mokinių, kurie garsintų gražiais pasiekimais
mano mokyklą, o progimnazijai linkiu gyvuoti, stiprėti, žydėti ir būti turtinga
puikiais mokiniais, mokytojais ir tėveliais.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Vitkauskienė
Šioje mokykloje dirbu jau 36 metus.
Pirmaisiais metais buvau kūno kultūros, dailės ir
technologijų mokytoja. Keletą metų dirbau lietuvių
kalbos mokytoja. Pastaruoju metu esu pradinių klasių
mokytoja. Šis darbas patinka, nes vis mokausi kartu su
vaikais.
Mokykla turėjo keletą pavadinimų: Rėkyvos
aštuonmetė, pagrindinė, dešimtmetė. Anksčiau klasėse
būdavo po 20 ir daugiau mokinių, visi
turėjo
uniformas. Nebuvo tiek daug renginių, kaip kad dabar.
Kiek prisimenu, mokykloje dirbo nuoširdus,
sumanus mokytojų kolektyvas. Visi laukėme naujos
mokyklos, bet deja...
Linkiu mokyklai gyvuoti dar daug metų ir
džiuginti Rėkyvos bendruomenę savo buvimu.
3A klasės mokytoja Irena Urbonienė

Mokykla - antrieji mano namai. Čia
prabėga didžioji dalis mano dienos. Čia
kolegos, draugai, benraminčiai. Čia mano
mokiniai. Jų turėjau daugiau nei 100. Dabar
mokau 7 mokinių laidą.
Rėkyvos mokykla - pirmoji mano
darbovietė. Šį rugsėjį pravėriau mokyklos
duris 26 - ą kartą. Gera kasdien skubėti į
mokyklą prie gražaus Rėkyvos ežero, kur tiek
gražios gamtos, spalvų ir garsų...
50 metų - brandus mokyklos jubiliejus.
Klestėk, gražėk, mūsų mokslo šventove. Tegul
aidi Tavo koridoriuose vaikų juokas, skamba
dainos, sukasi šokėjų poros. Tegul kasmet į
gimtąjį lizdą prie mokyklos sugrįžta gandrai.
3B klasės mokytoja Irena Valatkevičienė
Juk tik čia, mokykloje, mes sutikome savo geriausius draugus ir patyrėme linksmiausias akimirkas.
Tik šios mokyklos sienos matė kiekvieno mūsų vargus ir džiaugsmus, koridoriuose girdėjo aidintį
nenumaldomą juoką.... Baigdami progimnaziją, visi suprantame, kaip pasiilgsime tų senų
suolų,besišypsančių mokytojų, nepaliaujamo kikenimo pamokų metu, neišdildomų įspūdžių, patirtų su
klasiokais, skambučio į pertraukas, gandrų klegėjimo iš ryto... Tikimės, kad šią mokyklą pamils ir
kiekvienas pirmokėlis, įžengęs pro šios baltos karalienės duris...
Neda, Jovita, Smiltė, 8A klasė
Šioje mokykloje niekada nenuobodu, visada atsiranda kokių nors veiklų.
Gabrielė, 7A klasė
Laikas čia bėga labai greitai, galbūt todėl, kad aplinka graži, mokytojai labai geri, visuomet
padedantys su šypsena veide.
Raminta, 7A klasė
Mes, vaikai, galime mokytis Žaliojoje klasėje, sportuoti lauke, atvažiuoti į mokyklą dviračiais. Tau,
miela mokykla, turėtų pavydėti miesto mokyklos, kurios viso to neturi...
Valentina,
7A klasė
Norėčiau, kad ilgam išliktum tokia nuostabia mokykla!

Kamilė, 7A klasė

Kiekvieną rytą eidama į mokyklą net nepagalvoju, kad ir mano tėtis keldavosi anksti, ir
žingsniuodavo į Rėkyvos vidurinę mokyklą. Taip, tai ta pati mokykla, kurią ir aš lankau. Tik dabar ji
vadinasi Rėkyvos progimnazija. Būtų įdomu keliauti laiku ir pamatyti, kaip tėtis mokėsi, kaip žaisdavo
futbolą, kai dar nebuvo stadiono, kaip mokykla atrodė anksčiau... Tėtis prisimena, kad jam puikiai sekėsi
matematika, o kiti dalykai prasčiau.
O dabar aš anksti keliuosi ir einu į tą pačią mokyklą, kurioje ir man sekasi neblogai. Dalyvauju
įvairiuose renginiuose, konkursuose, viktorinose. Įdomu, kad daugelis mokytojų, kurie mokė tėtį, dabar
moko ir mane,- tai lietuvių ir anglų kalbų, istorijos mokytojos.
Kiekvienais metais- Rugsėjo pirmąją- tėtis sugrįžta į mokyklą ir su džiaugsmu prisimena, kaip jis
čia mokėsi.
Gabija, 6 klasė

