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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.

Rugsėjo 16-22 dienomis Realinių dalykų metodinė grupė organizavo renginius, skirtus
„Judriajai Europos savaitei“. Šiomis dienomis progimnazijos 2-8 klasių mokiniai buvo kviečiami vykti į
mokyklą ir iš jos dviračiais, ruošti skrajutes, skirtas ,,Dienai be automobilio“ ir jas platinti Rėkyvos
mikrorajone. Rugsėjo 22 dieną vyko akcija ,,Diena be automobilio“, kurios metu progimnazijos
bendruomenė aktyviai sportavo: žaidė futbolą ant ežero kranto, varžėsi dalyvaudami estafetėse bei
rinkdami taikliausią smiginio dalyvį. Lydimi geros nuotaikos ir teigiamų emocijų susirinko prie laužo
pasidalinti įspūdžiais ir apdovanoti nugalėtojų.
Mokytoja Dalia Narkienė
Rugsėjo 27 d. Kaune vyko 2015 m. Lietuvos vaikų (Tag-5) regbio čempionato finalinės
varžybos. Mūsų šaunieji sportininkai-"Rėkyvos" komanda užėmė III vietą ir laimėjo taurę. Dėl taurės
kovojo Armandas M. (3 kl.), Dovydas P. (3 kl.), Domantas Č. (3 kl.), Airidas J. (3 kl.), Gustė M.(4 kl.),
Lukas B. (4 kl.), Nedas Ž. (4 kl.)Geriausias žaidėjas pripažintas Nedas Žolpis.
Mokytoja Loreta Kvaukienė
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Rugsėjo 30 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių
pažintinė – praktinė konferencija ,,Gamta ir vaikas“. Konferencijos tikslas: pristatyti ir aptarti pradinių
klasių mokinių aplinkotyrinę, aplinkosauginę, gamtamokslinę patirtį ir pasiekimus.
Dalyvavo Šiaulių ,,Juventos“, Salduvės, Vinco Kudirkos, Gegužių, Medelyno, Zoknių
progimnazijų, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokiniai ir
mokytojai.
Mokiniai kalbėjo apie atliekų rūšiavimo svarbą, apie gamtos pasaulį, su kuriuo susipažįsta
tyrinėdami natūralioje aplinkoje, mokyklos teritorijoje, klasėje ir apie atliktus bandymus.
Praktinių veiklų metu vaikai susipažino su gyvūnų pasauliu, atliko eksperimentus, puošė
kilimus, susipažino su molio savybėmis ir žaidė žaidimus.
Mokytoja Virginija Tunikaitytė

Spalio 1 dieną 5-8 klasių mokiniai vyko į Vilnių. Mokiniai lankėsi Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos centre: apžvalginė ekskursija Genocido aukų muziejuje, edukacinis užsiėmimas
,,Vaikai tremtyje“. Apžvelgė Vilniaus senamiestį, lankėsi arkikatedroje bazilikoje, pagerbė Aušros Vartus,
įkopė į Gedimino pilies prieigas.
Daug gerų emocijų progimnazijos mokiniams suteikė pramogos ,,Vichy“ vandens parke:
dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Šaunieji gelbėtojai“, džiaugėsi vandens pramogomis.
Grožėjosi ir didžiavosi Lietuvos sostine. Išvykoje lydėjo gera nuotaika.
Mokytojos Dalia Narkienė, Irma Radvilė, Ina Rimkuvienė

Ruduo mokykloje
Kai skambutis suskambės,
Tuoj vaikai į kiemą lėks.
Žais linksmai, bėgios, kvatos,
Gal ir pamokas kartos?
Kai vėl į klases sukvies,
Tuoj kiekvienas surimtės.
Mokysis gramatikos, dar ir matematikos...
Rudenėlis netingės - pro langelį juos stebės.
Emilija Bekerytė, 2kl. mokinė
2015-09-18 saulėtą, bet vėjuotą penktadienį mes, antros klasės mokiniai, su savo mokytoja Loreta
Kvaukiene po pamokų patraukėme iškylauti prie Rėkyvos ežero.
Kokia gi iškyla būtų be laužo? Jį pirmiausia ir užkūrėme. Mokytoja sukrovė malkas, uždegė, o
mūsų užduotis buvo įpūsti ugnį. Pūtėme iš visų jėgų ir laužas suliepsnojo. Kol malkos degė, mes žaidėme
judriuosius žaidimus. Gera dūkti gryname ore! Ypač mums patinka žaidimas "Broleli, broleli, vaduok".
Nusilakstę grįžome prie žarijų ir kepėme dešreles, kurias užkandome virš tų pačių žarijų kepta
skautų duona. Skautų duona kepama plonai tešlą užvyniojus ant ilgo pagaliuko, kruopščiai žiūrint, kad
tolygiai keptų, neapdegtų. Kai kurie iš mūsų šią duoną valgėme nebe pirmą kartą, bet iš mūsų mokytojos
paruoštos minklės iškepta ji buvo skanesnė už bet ką pasauly!
Ši diena buvo išties ypatinga - kupina nuotykių, žaidimų, šypsenų, džiugesio, sužinojome daug
naujų dalykų, tapome dar draugiškesni. Lauksime kitų išvykų!
Emilija Bekerytė, 2kl.mokinė

Akcija ,,Visa Lietuva šoka” Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare
Rugsėjo 19 d. mūsų progimnazijos folkloro ansamblio ,,Rėkyvėlė” šokėjos dalyvavo Lietuvos
liaudies kultūros centro organizuotame renginyje ,,Visa Lietuva šoka”, kurio tikslas per tradicinius šokius ir
liaudies dainas vienyti Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautimą.
Pirmą kartą visi Lietuvos žmonės buvo pakviesti tuo pačiu metu susiburti miestuose ir
miesteliuose, regionų centruose, švietimo ir kultūros įstaigose – mokytis tradicinių šokių, šokti juos, kartu
dainuoti liaudies dainas, muzikuoti.
Mokytoja Irena Valatkevičienė
Posakiai apie mokyklą, mokslą
Tie, kurie pasiklysta kelyje į mokyklą, niekada neras savo gyvenimo kelio.
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Mokymasis yra judėjimas iš tamsos į šviesą.

Rugsėjo 10 dieną 5, 6 klasių mokiniai vyko į Šiaulių arenoje organizuotą kūrybiško ir aktyvaus
laisvalaikio idėjų parodą ,,Ką veiki?“ Mokinius džiugino Saulėtekio gimnazijos mokinių piešiniai ant
kūno, ,,Aušros“ muziejaus pristatytos edukacinės pamokos, piešimas ant vandens, A. Sireikos krepšinio
mokyklos atrakcionai, šokių kolektyvų pasirodymai, įvairios menų studijos, kūrybinės dirbtuvės.
Mokytojos Dalia Narkienė ir Irma Radvilė
Spalio 1 dieną 7 ir 8B klasių mokiniai vyko į Rygą ir į
Jūrmalą. Rygoje vaikščiojo po senamiestį, aplankė
žymias vietas, apžiūrėjo gyvūnus Rygos zoologijos
sode. Jūrmaloje mokiniai vyko į vandens parką,
kuriame maudėsi, turiningai leido laisvalaikį.
Mokytoja Neringa Vaidilienė
Akcija ,,Kiek sveria 9-13 metų mokinio kuprinė“
Rugsėjo 22, 29 dienomis vyko akcija ,,Kiek
sveria 9-13 metų mokinio kuprinė“. Joje dalyvavo 3-6
klasių mokiniai.
Mokytoja Dalia Narkienė

Rugsėj
o 11 dieną 7- 8 klasių mokiniai dalyvavo renginyje
„Šiaulių dienos 2015“. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
mokiniai atstovavo Žemaitijos etnografiniam regionui, jie
susikibę rankomis ėjo ratu, įsiliejo tarp kitų Lietuvos
etnografinių regionų.
Mokytoja Neringa Vaidilienė
Rugsėjo 24 dieną Didždvario gimnazijoje vyko
IT varžytuvės „Robotų dūzgės“. Renginyje dalyvavo
aštuntų klasių mokiniai iš Šiaulių progimnazijų. Iš viso
susirungė šešios komandos. Mūsų mokyklos komandą
sudarė penki 8A klasės mokiniai: Dešinsytė Valentina,
Gedminas Airidas, Ivanauskaitė Ema, Karulaitytė
Samanta, Valiulytė Kamilė. Mokiniai daug sužinojo,
puikiai praleido laiką, praplėtė informacinių technologijų
žinias, išmoko konstruoti ir valdyti robotus.
Mokytoja Kristina Juodeikienė

