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RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

Rėkyvos mokykla.
Galbūt ji ir mažytė,
Bet mums labai miela.

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

Naujieji metai
Naujieji metai skirtingose kultūrose švenčiami skirtingu
laikotarpiu: vienur sutapatinimi su žiemos saulėgrįža, kitur su
pavasario lygiadieniu, derliaus šventėmis. Norint apsivalyti nuo
nuodėmingos istorijos, rengiamas Naujųjų metų šventės ritualas,
kurio metu atkuriamas pasaulio sukūrimo archetipas, o praeitis
nebeegzistuoja. Šiuolaikinėje civilizacijoje Naujųjų metų
samprata gerokai pakito, tačiau atsinaujinimo idėja išlieka.
Naujųjų metų išvakarėse žmonės neidavo anksti miegoti,
kad sulauktų kitų metų atėjimo. Pramiegojus tokį svarbų
momentą, visus metus nesiseks: bus apsnūdę, tinginiai. Nuo seno Naujųjų metų šventė lietuviams buvo
sveikinimų ir linkėjimų diena. Žmonės tikėjo, kad linkėjimai, ištarti metų pradžioje, turi magiškos galios ir
išsipildo. Manoma, kad metų pradžioje svarbu elgtis taip, kaip norima elgtis visus metus: būti maloniais,
nesibarti, netriukšmauti.
Pagal mitologinę kalendoriaus sampratą, kaip tik šios dienos veikimu reikia suformuoti savo ateinančių
metų programą: atsikelti anksčiau, apgalvoti būsimus metus ir svarbiausius darbus, susitikti su brangiais ir
svarbiais žmonėmis.
Pagal kinų kalendorių nuo 2015 m. vasario 19 d. prasideda medinės Ožkos metai, o pagal japonų –
Avies. Kadangi medis yra susijęs su žalia spalva, tai ir 2015 metai vadinami žaliosios medinės Ožkos
metais.
Ožka yra mielas, baugštus, naminis gyvūnas, todėl tikėtina, kad ir 2015 metai bus ramesni nei
buvusieji. Ožka yra visiškai neagresyvi, atsargi ir netgi drovi, tačiau visiškai atsipalaiduoti neverta, nes ji
yra raguota bei linkusi badytis. Naujaisiais 2015-aisiais metais dominuos meilė, taurūs jausmai. Ožka
priskiriama prie sumanių ir kūrybingų būtybių, todėl ji globoja poetus, dailininkus, muzikantus, mokytojus,
dėstytojus ir socialinių profesijų atstovus.
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Linkime Jums gražių švenčių 
Tai atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas. Naujųjų naktis lai atneša
Jums malonių dovanų, žvalų ir vėjuotą ūpą, šaltis stiprina jėgas. O Kalėdų
šventė - naujų gyvenimo permainų, neapsakomo džiaugsmo ir vilties, kad
gyventi verta ir prabėgę metai neprabėgo veltui.
Su nauja viltimi, laime ir šiluma Jūsų namams!
Progimnazijos direktorius Romas
Senkus
Pavaduotoja ugdymui Rima
Vitkauskienė

Kalėdos apkabina širdis taip
karštai, kad nori ar nenori sutrupa ledai. Ir tarsi pumpurai išsilukštena žodžiai
meilės sklidini. Lai Šv. Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų širdyse. Tegul
niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos.
Irena Urbonienė, 3A kl. mokytoja

Žiemužė

Pagauk Kalėdas

Atėjo žiemužėlė,
Pas mus gražu labai.
Lipdysim besmegenį
Ir žaisime linksmai.

Jei pagausi Tu Kalėdas,
Užsibaigs šių metų bėdos!
Tau prireiks greitų kojyčių,
Šiltos vilnos pirštinyčių,
Ledo rogių ir plačios
Užburiančios šypsenos!
O jei barniai namuose,
Tau trukdys pagauti jas –
Duok po bučkį kiekvienam!
Ir Kalėdas siųsk draugams!

Gražiausią sniego pilį
Išrinksime kieme.
O sniego gniūžčių
mūšis
Pradžiugins ir tave.
O kai Kalėdų naktį
Eglutė sužibės.
Ateis Kalėdų senis
Ir dovanų padės.

Vakar Kalėdos atėjo

Ir angelai už lango
Gražias giesmes giedos.

Paėmęs balto sniego,
Nešiau tau dovanų.

Visi labai mes laukėm
Šitos gražios žiemos!

Bet tu dar saldžiai miegi,
Netrukdysiu tavo sapnų.
Vakar Kalėdos atėjo,

Kostas Girdvainis, 2 kl.

Ugnė Vozbutaitė, 2 kl.

Sniego pūgos apgaubia laukus ir miškus,
Snaigės šoka artėjančių švenčių žingsniu.
Puošia eglę žaisliukais margais
Jau Kalėdos pas mus tuoj ateis.

Dar ir šiandien pabus.
Nepabus nuo šalto vėjo,
Kurį parnešiau į namus.
Viktorija Pociūtė, 3A kl.

Emilijus Naujokas 3A kl.
Šerkšnu jau apsigaubę medžiai
Ir šalnos laksto po laukus.
Kalėdos – tai stebuklų metas,
Jos šventę neša į namus.
Jau eglės spindi namuose
Ir šypsosi ten besmegeniai,
O snaigės žybsi tamsoje
Ir laukia jos Kalėdų Senio.
Jos šventę neša į namus.
Neda Mikalauskaitė, 3A kl.

ŽIEMA
Byra sniegas iš dangaus.
Snaigės renkas į pusnis.
Pastatysim sniego senį
Nulipdysim ir jam draugą.
Pamatysit - bus smagu.
Rugilė Kančiauskaitė, 4A kl.

Kalėdos ateina į mūsų namus.
Miglutė laukia, kol šventės atrūks.
Senelis jau krauna maišus kupinus.
Jį elniai atneš pas laukiančius vaikus.

Jau skamba varpeliai,
širdelėj džiugu –
atrieda Kalėdos
baltuoju taku.

Miglė Tamošaitytė, 1 kl.

Eglutės suspindo
žaisliukais linksmais
ir kvepia namučiai
meduoliais gardžiais.
Kalėdų Senelis
visus aplankys,
lauktom dovanėlėm
vaikus apdalys.

Mielos Kalėdos

Žiema
Jau prisnigo pilnas kiemas
Spindinčio gražaus sniego.
Vaikas bėga į kiemelį
Sniego bokšto pastatyti.
Martynas Kildonavičius,4A kl.

Dovanos
Dovanėlės jau arti
Neša senis užsimetęs maišą dovanų.
Bet užkliuvo už kelmelio
Padengto baltai, baltai.
O senelis tai gudrus!
Emilija Bekerytė, 1 kl. Op ! Pasikvietė elnius.
Raudonosiai tie elniai
Traukt už bato va tai tai.
Dovanos jau pas vaikus
Atkeliavo į namus.

Tos Kalėdos.
Pilnos sniego.
Džiaugiasi vaikai
Ir puošia eglę jie smagiai.

Greta Garnytė,3B kl.
Eitvydė Bičiūnaitė, 4A kl.

Kiekvieni Nauji Metai atneša naujus tikslus, idėjas ir
viltis.
Sveikindami su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais,
linkime visa tai įgyvendinti.
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais
darbais, turtingi sėkme ir laime.
Kamilė Slupskytė, 3A kl.
Lai Kalėdos būna baltos, pilnos dovanų.
Lai Naujieji Metai būna kupini pasiekimų, laimės ir džiaugsmo.
Neda Mikalauskaitė, 3A kl.
Noriu palinkėti, kad kiekvienas savo širdyje uždegtų
Kalėdų žvakelę ir jos liepsnoje pamirštų kasdieninius vargus,
pyktį ir nusivylimus. Lai Kalėdų naktį išsipildo pačios
gražiausios ir slapčiausios svajonės.
Ineta Sabulytė 3A kl.
Artėja gili žiema. Linkiu Jums daug sniego gniūžčių ir
laimės.
Ignė Jaškūnaitė 3A kl.
Tegu artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo tikėjimo jautrumą ir tikrumą, tegul kiekvieno širdyje
apsigyvena Kalėdų dvasia. Šiltos ir tikros mintys bei žodžiai tegul tampa žvakės liepsnelė visiems
ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą. Ir nuotaikingai linkime, kad Naujųjų Metų simbolis avinėlis pasipurtytų
ir pažertų krūvą naujų, ką tik nukaltų euro monetų ir pripildytų jomis visų kišenes :)
Su artėjančiomis šventėmis sveikina 7B klasė ir auklėtoja Neringa Vaidilienė.
Iš kažkur jau atkeliauja senutė Žiema. Perlipusi
kalnus, Baltoji brenda per upes ir ežerus, slenka
giriomis ir laukais: šaltais, lediniais pirštais baltu
patalu paversdama žalias eglių šakas. Keliauja lėtai,
rankomis braukdama per apsamanojusius namų stogus.
Sustoja. Nusiima savo ilgą baltą skraistę, papurto ją, ir
žemę padengia purus, blizgantis sniegas...
Smiltė Butkevičiūtė, 8A kl.
Artėjančios šventės- KALĖDOSTai pats geriausias laikas
Pabūti drauge su artimaisiais.
Aš jums linkiu, kad išsipildytų visos Jūsų svajonės,
Kad įvyktų stebuklas,
Kurio ilgai laukėt...

Gabija,8A kl.

Keistai Žiema vaikščioja-baltai apsirengusi, šiltais kailiniais apsisiautusi, odiniais batais- ir visa graži,
blizganti. Žmonės žiūri į ją ir netiki-kur Žiema pasirodė, visur pradėjo snigti!
Denas Jazovskich, 6 kl.
Aš laukiu Žiemos, kai mes vėl galėsim valgyti nuo stogų nutįsusius varveklius. Smagu, kai prie jų prilimpa
mūsų liežuviai...
Saidana Karulaitytė,6 kl.

