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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.

2015 m. vasario 12 dieną Salduvės progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono mokyklų kūrybinių
darbų konkurso „Įgyvendink svajonę Šiauliuose“ baigiamasis renginys. Emilija buvo jauniausia dalyvė. Ji
aprašė savo svajonę apie Rėkyvos ežero tiltą. Buvo
apdovanota Lietuvos Respublikos seimo nario A. Mockaus
padėka.
Liūdnas Rėkyvos ežero tiltas
Rėkyva man yra pats mieliausias ir
gražiausias pasaulio kampelis. Aš čia gyvenu ir mokausi.
Rėkyvos pasididžiavimas - mūsų ežeras, kuris gražus
visais metų laikais ir visada čia sutiksi pakrante
vaikštinėjančių žmonių.
Mūsų
ežero
išskirtinis
ženklas
pasivaikščiojimams skirtas tiltas. Nuo tilto galo galima
apžvelgti visą ežerą, juo vaikštinėdamas girdi ramų
bangelių teškenimą. Drąsuoliai nuo tilto šokinėja į vandenį. Vasarą tiltas atgyja nuo besimaudančių vaikų
šurmulio, smagaus poilsiautojų klegesio, tačiau kitais metų laikais jis man atrodo labai liūdnas, tamsus ir
niūrus, truputėlį net bauginantis. Tai todėl, kad jis pilkas, nusilupusiais dažais.
Aš labai norėčiau, kad mūsų tiltas visada būtų linksmas. O įgyvendinti šį norą paprasta: reikia rasti
pinigėlių, už kuriuos būtų nupirkta reikalingų medžiagų (dažų, teptukų) ir leista kūrybingiems Rėkyvos
vaikams jį nudažyti. Vaikų piešiniai visada labai linksmi ir spalvingi!
Taip papuoštas tiltas būtų linksmas visus metus, taptų išskirtinis, garsintų Rėkyvą, o mes, Rėkyvos
vaikai, dar labiau džiaugtumėmės, kad gyvename čia.
Emilija Bekerytė 1 klasė
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PAVASARIS – JAU GRĮŽTA GANDRAI...
Kaip atsirado juodieji gandrai
Kartą gyveno du gandrai – Vaitas ir Blekas. Jie buvo labai geri draugai. Rudenį, kai atėjo metas
skristi į Afriką, visi gandrai leidosi į ilgą kelionę. Išskrido ir Vaitas su Bleku. Tolimoje šalyje jie praleido
šaltą lietuvišką žiemą. Pavasarį jų laukė sunki kelionė namo, bet Blekas tingėjo taip toli skristi. Pagalvojęs
nusprendė pasilikti šiltuose kraštuose. Lietuvoje Vaitas ir kiti gandrai suko lizdus, perėjo vaikus,
linksminosi. O Blekas tuo metu kentė Afrikos karštį ir vis tamsėjo. Užauginę vaikučius Lietuvoje, gandrai
vėl patraukė į šiltus kraštus. Vaitas, pasiekęs Afriką, savo draugą Bleką rado nebe baltą, o nuo karščio –
juodą.
Taip ir atsirado juodieji gandrai.
Kostas Girdvainis, 2 klasė
Gandriukas ir zylė
Kartą gyveno vienišas gandriukas. Jis buvo labai mažas ir negražus. Visi gandrai iš jo šaipėsi.
Mažyliui tai nepatiko. Jis labai norėjo išmokti skraidyti, kad galėtų išskristi kuo toliau nuo piktų gandrų.
Gandriukas turėjo labai gerą draugę zylę. Ji visada padėdavo gandriukui, gailėjo jo. Vieną dieną gandriukas
paprašė zylės, kad išmokytų jį skraidyti. Zylė sutiko ir kantriai mokė savo draugą. Vieną gražią dieną
gandriuko sparnai sustiprėjo ir tapo dar gražesni nei kitų. Piktieji gandrai dar labiau ėmė iš jo šaipytis ir
pavydėti. Gandriukas kartu su zyle išskrido į Naisių Vasarą. Jie nuolat būdavo kartu ir ilgai ir laimingai
gyveno.
Fausta Mockūnaitė, 2 klasė
Gandras

Mūsų mandras gandras

Raibas gandras vaikštinėja,
Savo gerą draugą kviečia.
Ilgos kojos šito gandro,
Kur tik nori, ten ir vaikšto.
4A klasės mokinė Goda Urbonaitė

Pro Rėkyvą skrido gandras.
Kiek žinau – jis buvo mandras:
Juodą uodegą turėjo
Ir snapu kalent mokėjo.
Stulpą tiesų nužiūrėjo,
Sukt ratus virš jo pradėjo.
Progimnazijos kieme –
Va ir tupi jau lizde!
Jam vien lizdo neužteko –
Ir į vėliavą pateko!
Taip visus mumis užbūrė –
Ant lipdukų įsikūrė!
Oi, kaip laukiam jo visi
Lizde, lipdukuos ir širdy!
Socialinė pedagogė Alma Girdvainienė

MOKYKLOS AKTUALIJOS
2015 m. vasario 6 dieną 3A klasės mokiniai aplankė
Gamtos muziejų Šiaulių universitete. Mokiniai susipažino
su gausia ekspozicija. Susitiko su muziejaus įkūrėju gerb.
Stasiu Gliaudžiu.
Jis papasakojo apie paukštelius, žvėrelius, varliagyvius.
Pademonstravo drugio išsivystymą. Mokiniai dalyvavo
surengtoje gamtos viktorinoje. Nugalėtojai buvo apdovanoti
prizais.
3A klasės mokinė Ineta Sabulytė

2015 m. vasario 9 dieną šeštos klasės mokiniai
lankėsi kelionių centre Šiauliuose. Apsilankymo tikslassusipažinti su agentūros veikla ir organizacinio darbo
pobūdžiu.
Kelionių agentūra organizuoja pažintines
keliones ne tik Lietuvoje, bet ir į Latvijos, Estijos,
Lenkijos valstybes. Šiauliuose yra 14 kelionių ir turizmo
agentūrų, tačiau ši agentūra klientams pateikia
patrauklias ir nuosekliai apmąstytas programas.
Profesionalūs darbuotojai pasiruošę suteikti informaciją
apie galimybes keliauti ir ilsėtis kiekvienam poilsiautojui
pagal poreikius ir norus. Gebėjimas dirbti komandoje,
komunikabilumas, iniciatyvumas - tai savybės,
padedančios pasiekti užsibrėžtus tikslus, – pasakoja specialistė Jovita.
Mokiniams buvo įdomu išgirsti apie skirtingo amžiaus grupių mokinių jau pamėgtas ir
lankomiausias vietoves, objektus Lietuvoje, Latvijoje. Vaikus labiausiai sudomino kelionė į Latviją, kurios
metu galima aplankyti daugybę įdomių vietų ir pabuvoti prie jūros.
6 klasės mokinė Gabija Pladytė
Vasario 9-13 dienomis vyko ,,Tiksliųjų mokslų
dienos“ renginiai, skirti 5-8 klasių mokiniams.
Progimnazijos mokiniai dalyvavo matematikos,
geografijos,
istorijos,
biologijos ir gamtos mokslų
olimpiadose. Jie pasitikrino
žinias ir draugiškai varžėsi
tarpusavyje. Vasario 11
dieną 5-6 klasių mokiniai
vyko į P. Višinskio viešąją
biblioteką,
kur
buvo
organizuota
paskaita
„Facebook ir tavo privatumas”, skirta saugaus interneto dienai. Buvo įdomu
apžiūrėti kino salę, skaityklas, nuotaikingą vaikų skyrių, jaunimui sukurtas
poilsio erdves. Vasario 12 dieną 6-8 klasių mokiniai vyko į Vilnių: lankėsi
Valdovų rūmuose, senamiestyje. Buvo smagu dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose: Amatai LDK dvare.
,,LDK juvelyrika“, ,,Odinių kurpaičių pasakojimai“. Progimnazijos mokiniai vežė pačių nupintas trispalves
apyrankes ir dalyvavo akcijoje ,,Vasario 16-ąją švęsk išradingai“. Vilniuje buvo labai linksma ir

įdomu. Aptardami renginį, pasidžiaugėme mokinių pasiekimais (įteiktos padėkos už dalyvavimą
olimpiadose), apžvelgėme gražias išvykų akimirkas (išvykų video medžiagos peržiūra).
7B klasės mokinės Emilija Jočytė, Gabija Tenikaitytė
Vasario 17d. ,,Rėkyvėlės" ansamblio šokėjai ir dainininkai,
persirengę Užgavėnių herojais , aplankė lopšelį darželį ,,Bangelė",
Rėkyvos medikus ir dalyvavo šventėje prie Savarankiško
gyvenimo namų, kur susirinko daug žmonių. Visi buvo su
kaukėmis ar išsidažę. Ansamblis ,,Rėkyvėlė" linksmino šventės
dalyvius. Vedėja minė įvairias mįsles. Kad nesušaltų, visi šoko ir
dainavo. Paskui pasirodė Lašininis ir Kanapinis. Jie mušėsi šiaudų
maišais. Paskui deginom Morę. Visi prisivalgė skanių blynų ir
išvarė žiemą iš mūsų kiemo.
Ansamblio ,,Rėkyvėlė" šokėja Greta
2015 m. vasario 21 dieną mūsų klasė lankėsi
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos
filiale. Vyko popietė-viktorina „Aš skaitau ir kalbu
lietuviškai!“. Viktorinos metu geriausiai sekėsi Nerijai,
Gustei, Simonui. Aktyviausiu viktorinos dalyviu buvo
išrinktas Aimonas. Šiems mokiniams Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialo
savanorė Agnė Kemzūraitė įteikė atminimo dovanėles.
2 klasės mokinė Nerija Šelėgaitė
2015 m. vasario 24 ir 26 dienomis Šiaulių lengvosios
atletikos manieže vyko Lietuvos TAG regbio zoninės
varžybos, kuriose varžėsi aštuonios 1 – 2 ir 3 - 4 klasių
mokinių komandos iš Šiaulių Rėkyvos, Rasos, Ragainės,
Gegužių, Jovaro, Juventos progimnazijų, Santarvės vidurinės
mokyklos ir Meškuičių gimnazijos.
Jaunieji antros klasės regbininkai varžybose užėmė 6
vietą, o virvės traukimo rungtyje 4 vietą.
Geriausiais žaidėjais išrinkti ir medaliais už žaidimą
apdovanoti Domantas Čižas, 2 klasė ir Adrijana
Vaičekauskaitė, 4A klasė.
Kūno kultūros mokytoja Rūta Dambrauskienė
Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai draugauja su
darželio vaikais, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Šiuo metu
darželyje ,,Bangelė“ vykdomas projektas ,,Draugaukime su
ožkele“. Mūsų mokinių darbeliai ir piešiniai papildė parodą, o
folklorinis ansamblis ,,Rėkyvėlė“ išmoko daug šokių, žaidimų ir
dainelių apie ožiukus bei ožkeles. Šventės dieną aplankė Rėkyvos
l/d ,,Bangelė“ ugdytinius ir parodė jiems linksmą programėlę.
Kartu su folklorinio ansamblio šokėjais linksminosi ir darželio
ugdytiniai. Visi įdomiai praleido laiką. Kartu šoko, dainavo,
linksminosi.
Folklorinio ansamblio ,,Rėkyvėlė“ šokėjos ir dainininkės Emilija ir Aušrinė

