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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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6 klasės ekskursija į Anykščius
Rugsėjo 21 dieną 6 klasės mokiniai vyko į Anykščius.
Progimnazistai lankėsi Dainuvos nuotykių slėnyje, kuriame
karstėsi
medžiuose
įrengtose
laipynėse, grožėjosi įspūdinga
gamta
,,Medžių
Lajų
tako“
komplekse, iškylavo ,,Labirintų“
parke.
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Akcija ,,Sveikas maistas”
Rugsėjo 19 dieną vyko akcija ,,Sveikas maistas“.
Antrokai ir šeštokai dalijosi sveikos gyvensenos
idėjomis, pasakojo apie savo sode auginamas
daržoves, vaisius. Mokiniai pristatė atsineštas
gėrybes, jomis skanavo patys, vaišino draugus.
Visus nustebino antrokas, savo darže išauginęs
arbūzą ir juo pavaišinęs visus dalyvius.

Akcija ,,Kiek sveria 9-13 metų vaikų kuprinės?“
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
organizavo akciją ,,Kiek sveria mokinio kuprinė?“.
Rugsėjo 20 dieną progimnazijoje dirbanti visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė įvertino 3-6 klasių
mokinių nešiojamų kuprinių svorį, kuprinės tipą ir
kuprinės nešiojimo būdą bei patarė mokiniams, kaip
teisingai nešioti kuprinę. Sveikatos priežiūros specialistė
priminė mokiniams, kad ant kuprinės turi būti pritvirtintas
atšvaitas, nes kelyje turime būti MATOMI. Visi akcijos
dalyviai buvo apdovanoti sąsiuviniais.
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Eisena Šiaulių dienose
Saulėtą rugsėjo devintosios popietę Rėkyvos
progimnazijos 5-8 klasių mokiniai ir auklėtojos
dalyvavo miesto šventės eisenoje „Šiaulių dienos
780“. Šventės vedantieji Rėkyvos progimnaziją
miesto visuomenei pristatė su skanduote, kurią
sukūrė lietuvių kalbos mokytoja Liudvika
Kelpšienė:
Mes - Rėkyvos mokykla!
Mes - Gamtos dalis.
Mes - pati Gamta Ir žaliausia mokykla!

Europos kalbų diena Rėkyvos
progimnazijoje
Rugsėjo 26 dienos rytą Rėkyvos progimnazijos
Mokinių seimas mokykloje su atvykstančiaisiais
sveikinosi įvairiomis Europos šalių kalbomis. Buvo
įdomu ir linksma sveikintis prancūziškai ,,bonjour“,

vokiškai ,,guten tag“, angliškai ,,hello“, estiškai
,,tere“, ispaniškai ,,buenos dias“.
Gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir būti
suprastam yra kasdienio gyvenimo būtinybė.
„Nauja kalba – naujas gyvenimas; jei moki tik
vieną kalbą, gyveni tik kartą.“ , čekų kalbos
patarlė. Maždaug pusė visų gyventojų gali kalbėti,
bet kuria nors iš užsienio kalbų.
Rėkyvos progimnazijos mokytoja Ilona Kievišienė

Pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė
konferencija „Gamta ir vaikas“
Rugsėjo 29 dieną Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko
tradicinė Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinė –
praktinė konferencija ,,Gamta ir vaikas”, kurios veiklą
koordinavo Rėkyvos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui R. Vitkauskienė.
Konferencijos pradžioje visus dalyvius pasveikino Šiaulių
Rėkyvos progimnazijos direktorius R. Senkus. O svečių –
mokinių ir mokytojų – sulaukėme iš Šiaulių miesto
,,Romuvos”, Zoknių, ,,Rasos”, Ragainės, Medelyno,
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,,Sandoros” progimnazijų bei ,,Santarvės” ir Sauliaus Sondeckio menų gimnazijų. 69 dalyviai drauge
sportavo, mankštinosi, dalijosi patirtimi apie vaistažolių, vaisių, daržovių naudą.
Konferencijos darbas vyko grupėse. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialo
vedėja R. Žvigaitytė pristatė vykdomą projektą
,,Judėkime, pažinkime, bendraukime”. Rėkyvos
progimnazijos trečiokai visus pakvietė visuotinei
mankštai.
Konferencijos darbo grupėse buvo pristatytas
Šiaulių miesto švietimo aplinkosauginis projektas
„Žalia stotelė – auginu, prižiūriu, ragauju”, kurį
vykdo Rėkyvos progimnazijos pradinių klasių
mokiniai ir mokytojos.
Konferencijos dalyviai, ragaudami vaisių ir
daržovių, sukūrė šūkius: ,,Krimsk daržoves ir
vaisius, – būsi sveikas ir gražus”, „Gerti arbatą –
naudinga ir sveika“, ,,Sportas – sveikata”.
Konferencijos dalyviai keliavo į Rėkyvos durpių įmonę ,,Rėkyva”, susitiko su durpių gavybos vadovu S.
Kvedaru. Traukinuku vaikai vyko į durpyną, susipažino, kaip gaminamos durpės.
Visiems konferencijos ,,Gamta ir vaikas” dalyviai, esame dėkingi už sveikos mitybos, fizinio aktyvumo
ugdymo patirtį ir pasiekimus, už naujas sveikatinimo žinias, kuriomis jūs dalijotės su mumis.
Pradinių klasių mokytojos Vita Ravkienė, Virginija Tunikaitytė, Ilona Kievišienė

Mokinių seimo idėja
Kas antras penktadienis šiais mokslo metai bus neeilinis, įdomesnis. Lentelėje pateiktos penktadienių
temos:

2016-09-16
2016-09-30
2016-10-14
2016-10-28
2016-11-25
2016-12-09
2016-12-23
2017-01-13
2017-01-27
2017-02-10
2017-02-24
2017-03-10
2017-03-24
2017-04-07
2017-04-21
2017-05-05
2017-05-19

Gėlėtas penktadienis (palydim vasarą)
Auksinio rudens penktadienis
Šokių penktadienis
Roko stiliaus penktadienis
Taškuoto, languoto, dryžuoti stiliaus penktadienis
Šlepečių, chalatų penktadienis
Kalėdinės aprangos penktadienis
Juodos, baltos spalvos penktadienis
Avangardo stiliaus penktadienis
Šukuosenos penktadienis
Filmų penktadienis
Klasikos penktadienis
„Špakliaus“ (makiažo) penktadienis
Retro stiliaus penktadienis
Džinsins penktadienis
Klasikinio stiliaus penktadienis
Sporto penktadienis

